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॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥ 
বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জড়বাদ ও আত্মার অস্তিস্থে 

সন্দেহ জনসাধারণের মনোরাজ্যে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ষে, 
শিক্ষিত সমাজের অতিঅল্পসংখ্যক লোকই অমর আত্মার সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিতে যত্বুদ « হুইয়! থাকেন। কিন্তু হিন্দুদিগের সনাতন 

ধর্ম ও বেদাস্তদর্শনশাস্ত্রে আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান উদ্দেন্ত 
এই কথ! বণিত হইয়াছে। বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্সযূহে আত্মজ্ঞানের 
ভূয়সী প্রশংসা কর] হইয়াছে । বৈদিক খযিগণ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়। 
প্রচার করিয়াছেন যে, উহা। দর্শনশান্্, বিজ্ঞান ও ধর্মের যূলডিত্তি- 

 স্ববূপ। তঙ্জন্য আত্মজ্ঞানানুসন্ধিৎস্থ ব্াক্কিমা'ত্ররই আধ্যাত্মিক উন্নতি 
লাভ করিবার প্রথম সোপানস্বরূপ আত্মানাত্স-বিবেক এবং জড ও 

চৈতন্যের পার্থক্য অন্থভব করিতে চেষ্টা করা। 

পরিব্রাজ্তকাচার্য শ্রীমৎ স্বামী অভের্দানন্দ মহারাজ আমেরিকার 

নিউ-ইয়র্-নগরীতে বেদাস্ত-প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়! আত্মজান 

বিষয়ে প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় যে সকল বক্ৃত। দিয়াছিলেন তাহা 
পুস্তকাকারে 5৪1/-%%91878৮ নামে উক্ত বেদাস্তকেন্ত্র হইতে 

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রস্থ আমেরিকায় তথা 
সমগ্র পাশ্চাতা সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই বাংলা সংস্করণটি আছ্যোপাস্ত 
সংশোধিত করিক্না একটি ভূমিকার সন্নিবেশ করিয়াছেন। শ্রীমাশ্ুতোষ 
ঘোঁধ মহাশয়ও অন্ুবাদটি সঘত্বে দেখিয়া! দিয়াছেন । 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে উপনিষদদিক 

মত্যগুলি কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তা" 
তাহার গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। 





॥ ভূমিকা! || 

'আত্মজ্জান+প্রন্থটি ইংরাজী “সেল্ফ-নলেজ"গ্রস্থের বঙ্গান্বাদ। 
ইংরাজী “সেল্ফ-নলেজ'-গ্রন্ব কতকগুলি বক্তৃতার সমাবেশ। এই 

বর্তৃতাগুলি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আষেরিকার তদানীস্তন 

বিদ্বদ্বর্গ ও বিভিন্ন শ্রোতাদের নিকট ইংরাজীতে বতৃত! দিয়াছিলেন 

নিয়মিতভাবে। 

'আবত্মজ্ঞান'গ্রস্থ বিভিন্ন উপনিষদ্দের বাণীকে অবলম্বন করিয়। 

রচিত। উপনিষৎ বেদের সারাংশ বা জ্ঞানবিচারের ভাগ । অর্থাৎ ষে 

যে অংশে বেদের ( চারিবেদের ) মধো নিহিত জ্ঞানের আলোচনা করা 

হইয়াছে তাহাঁদেরকে “উপনিষৎ” বলে। উপনিষর্দের তত ও সত্যসমূহ 
ধ্যানপরায়ণ খঁধর1 নিজেদের জীবনে উপলন্ধি করিয়াছিলেন এবং 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদিগকে উপলব্ধ সত্যরাশি বল! 

ঘায়। “উপনিষৎ-শকের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ধাহারা 

এই তত্বমম্দ্ধ উপদেশবাণীর সংস্পর্শে আসেন, (নিকটে উপবেশন 

করেন ) তাহাদিগের জীবন ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয় 

ও তাহারা অজ্ঞান-অন্ককার ও জন্ম-মৃত্যুক্র চিরদিনের জন্য অতিক্রম 
করেন। 

স্বামী অভেদাঁনন্দ মহারাঁজ বিশেষ করিয়া কৌধিতকী, বুদারণাক, 
কেন প্রভৃতি উপনিষদের তত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন এই গ্রন্থে সহজ 

সরল ভাধায়। তিনি নিজে যে শ্রীরামকঞ্দেবের কপায় আত্মতত্ব লাভ 

করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন তাহা তাহার গ্রন্থে উৎসর্গপত্রে উল্লিখিত £ 

*[3 10089 6180৪, 61) 131158 01 2911-100,0100%9 18 7811560” 

কথাগুলি হইতেই বুঝা যায়। তাহ। ছাভা তিনি ঘখন তাহার প্রিয়তম 

আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-অন্ুযায়ী সাধন করিতেন তখন তাহার 

উপলব্ধিসমূহ শব্দ করিয়। শীরামরুষ্ণদেব বলিয়াছিলেন £ “এইবার তুমি 
অথণ্ডের ঘরে উপনীত হইয়াছ*। অখণ্ডেব ঘর আত্মোপলরিির ক্ষেত্র । 

এই প্রসঙ্গে একথা বলাও সমীচীন হইবে যে, তিনি ত্রহ্মজ্ঞান বা 

(৯) 



আত্মজ্ঞান 

আত্মজ্ঞান নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই অতি সরল 

সন্দর ও সাবলীলভাবে উপনিষদের কঠিন তত্বসমূহ সর্বসাধারণের 
সমাজে বিতরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

'আত্মজ্ঞান/-গ্রস্থের স্চনাতে, ( প্রথম পরিচ্ছেদে ) স্বামী 

অভেদানন্দ মহারাজ “চৈতন্য ও জড়বন্ত' লইয়! আলোচন! করিয়াছেন 

এবং বিভিন্ন যুক্তি বিজ্ঞান ও বিচারের দ্বারা প্রয়াণ করিয়াছেন যে, 
“ঘাহাদের আমর] প্রাণহীন জড়বস্ত বলি, তাহার! আমলে বা শ্বরূপে 

চৈতন্তই | জড়বস্ত চৈতন্তের প্রকাশ ছাড়া অন্য-কিছু নয়, তবে জড়বস্ত 

চৈতন্যসত্ার অবাক্ত অবস্থ], তাহার উপর অজ্ঞানের আৰরণ ফ্রিয়। 

গেলেই স্বরূপ-চৈতন্যের প্রকাশ হয়|”, 

কথা এই যে, আমাদের বহিরিক্দত্রিয় ও মন অজ্ঞানের পরিণাঁ, 

স্বতরাঁ অন্ধকারে যেমন কোন জিনিসকেই দেখা যায় না, তেষনি 

অজ্ঞানের দ্বার আবৃত মন ষথার্থভাবে চৈতন্যের আলোকে আলোকিত 

হয় না। তাই বিচারের প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিরও প্রয়োজন । তাই বুদ্ধির দ্বার বিচার ও বিশ্লেষণ 
করিলে আমরা বুঝি যে, জড়বস্ত যাহাদের বলি তাহাদের অণু-পরমাণুর 

মধ্যে সংহতি-রূপ শক্তি থাকে সেই শক্তি চৈতন্তেরই স্কুরণ। সকল 

বস্তুতে শক্তি থাকে বলিয়াই জড়বস্তর পরমাণুগুলি সংহত বা একত্রিত 

হইয়া জড়বস্তর আকার হ্ষ্টি করে, তাহার পর তাহাদের আমরা 

নামকরণ করি। কিন্তু জড়কণাগুলির মধ্যে সংহতিশক্তি চৈতন্তের 

সত্তা ছাড়। অন্য-কিছু নয়। 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানব- 

জীবনের উদ্দে্ত। আত্মা--ধিনি জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি ও সমস্ত-কিছু 

পরিবর্তন ও দ্বৈত বস্তর সংস্পর্শ হইতে নিমূক্ত সেই পূর্ণ ও অখণ্ড 

চৈতন্যসত্তার উপলব্ধির নামই 'আত্মজ্ঞান'। আত্মজ্ঞান উপলব্ধিরই 

ত্বরূপ-_3611-1000 16089 19 7601/22//0%. সাধারণ হ্ত-পদযুদ্ আমি 

মরণশীল মান্ধধ নই, কিন্তু অজর অমর ব্রন্ধস্বরূপ ; আমি সকল বন্ধন ও 

(১০) 



সূমিক! 

সংশয়ের অতীত-_একমাত্র সচ্চিদানন্দ শ্বব্ূপ আত্মা, এইরূপ নিঃসন্দিঞ্ 

জ্ঞানের নামই “উপলব্ধি'। আত্ম-উপলন্ধি বা আতুজ্ঞান লাড হইলে 
শারীরিক কোন অঙ্গের পরিবর্তন বা পরিবদ্ধন হয় না, সংসার বা হি 
যাহ] প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহারও নাশ, বিলুপ্তি ব1 বৈলক্ষণ্য হয় না, 
যেমন আছে তেমনই থাকে, কেবল পরিবর্তন হয় প্রত্যয়, জান বা 

দৃষ্টিতঙ্গীর। দৃট্টিভঙ্গীর এইরূপ দিব্য-পরিবতন সাধিত হইলেই বুঝিতে 
হইবে 'আত্মজ্ঞান। অধিগত হইয়াছে এবং যিনি আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন তিনি বর্তমান শরীরে বিগ্যমান থাকিলেও অশরীরির মঙনই 
বিচরণ করেন। এই অশরীরি অবস্থা যাহার লাভ হইয়াছে তিনিই 
জীবন্ক্ত, অর্থাৎ ব্মান রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া জীবিত খাকিলেও 
তিনি মুক্ত ও জ্ঞানী। 

আত্মজ্ঞান ব! ব্রহ্মজ্ঞান “সাধিত হুওয়।, “লাভ করা” বা প্রাপ্ধি 

হওয়া এই সমস্ত কথ দাশনিক যুক্তির নজিরে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, কারণ 

যাহা পূর্বে কখনও করা হয় নাই তাহাকে রূপায়িত করার নামই 

'সাধন করা? বা তাহাকে নিজের আয়ত্বে আনার নামই 'লাভ" বা 

প্রাপ্তি বলে। প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান ৭ ব্রহ্গজ্গান এমন কোন-বিছু 

নৃতন বস্ত বলিয়! স্্ট হয় না যাহার সন্বদ্ধে আমর! এ “সাধিত হওয়া, 

'লাভ করা” বা 'প্রাপ্তি' হওয়া শবগুলি ব্যবহার করিতে পাবি। আত্মা 
আজও যেমন আছেন কালও ঠিক তেমনই থাকিবেন; অততে তিনি 

একই রূপে বর্তমান ছিলেন, আবার ভবিষ্তে সমানভাবেই তিনি 

থাকিবেন, বিন্বম্বাত্রও কোন পরিবর্তন ব1 বিকার তাহাতে ঘটিবে না। 

সুতরাং এই যে অবিকারী (নিরবচ্ছিপ্ন এক ও অছ্িভীয় সতারপ জ্ঞান বা 

প্রকাশ-স্বূপ চৈতন্য ইনিই প্ররুতপক্ষে “আত্মা” বলিয়া পরিচিত। 

আত্ম চৈভন্যর্ূপে যেমন আমাদের শরীরেই আছেন, তেমনি সমন্ত 

জীব, জন্ত, বৃক্ষ -লতা, চক্্র-স্চ্য ও গ্রহ-উপগ্রহেও বর্তমান। আত্ম 

চৈতন্তসত্তা্ঘ আমাদের সকলের শরীরে নিয়স্তারূপে আছেন বলিয়াই 
আমরা াবতীয় কার্ধ সম্পাদন করি-যেমন আমরা বলি “আমরা, 
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আত্মজ্ঞান 

“আছি? “আমরা করিতেছি? ইত্যাদি । এই যে আমাদের কার্ষ-সম্বন্ধে 

আমর! জানি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধেও আমাদের 

জ্ঞান থাকে_ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, আমিবপ কর্তা ও 

ক্রিয়া এই উভয়কেই যিনি জানিতেছেন ব। দেখিতেছেন তিনিই 

চৈতন্ময় আত্মা ; তিনি এই ছুইটী হইতে পৃথক হইলেও আবার 
ছুইটাতেই অনুস্থযত হইয়া আছেন । 

তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে ষে, আত্মা চেতন ব। চৈতন্বন্বরূপ হইলেও 

মাহ্ুষের মধ্যেই তাহার প্রকাশ ও সত্ব স্বীকার করিতে পারি, 

কিন্তু বৃক্ষ-লতা, গ্রহ-উপগ্রহ অথবা জড়বস্ততে তাহার সত্তা স্বীকার 

করিব কেন? আমরা চেতনধর্মী তাহাকেই বলি যাহা কথ। কহিতে 

পারে, সুৎ-ছুংখ অন্ভব করিতে পারে অথব! প্রশ্থ করিলে প্রশ্রের উত্তর 

দিতে পারে। বৃক্ষ, লতা বা, সকল জডপদার্থে ইহার কোনটার লক্ষণ বা 

প্রকাশই তো দেখিতে পাওয়! যায় না, স্থুতরাং ইহাদিগকে প্রাণহীন 

অচেতনই বলিতে হইবে। কিন্তু তবজ্ঞানী বলিবেন-_ না, তাহা কেন? 

এই বিশ্বচরাচরে অচেতন বলিয়া কোন জিনিসই থাকিতে পারে ন|। 

বৃক্ষ নত! প্রভৃতিকে আমরা চেতন বলি, কেনন। তাহারাঁও বাচিবার 

জন জীবনসংগ্রাম (56100019101 6%180918 ) করিয়। থাকে ১ 

ভাহাদেরও ক্ষয়, বৃদ্ধি আছে, তাহারাও সখ দুঃখ অনুভব করে, সুতরাং 

আত্মচেতন] বা প্রাণের লক্ষণ হইতে তাহারাও বঞ্চিত নয়। স্বীয় 

জগদীশচন্ত্র বন্থু গাছের যে প্রাণ আছে একথা প্রমাণ করিখ্সাছেন। 

উপনিষদে বা আরুর্বেদশান্ত্রেও বৃক্ষ-লতার প্রাণের পরিচয় দেওয়া 

হইয়াছে । যোটকথ। যে বস্তরই ক্ষয় ও বুদ্ধি আছে, যে বস্ত প্ররুতির 

পারিগাশ্থিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়। বাঁচয় থাকিবার চেষ্ট। ও 

শক্তি প্রদরশন করে, সেই বন্ধই চেতন ও প্রাণবান। আমরা একটি 

গ্রন্তরথণ্ড বা টেবিলকেও হয়তো অচেতন বলিয়াই অবজ্ঞা করিয়। 

থাকি, কিন্ত বিচার করিয়া দেখিলে দেখি যে, একটি প্রস্তরে বা টেবিলে 

আঘাত করিলে তাহ! সেই আঘাত সহা করিয়া আবার প্রতিঘাত 
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তৃষিকা 

আমাদের ফিরাইয়! দেয় (759188 করে), তাহার পরমাণুগুলির 
ভিতরও যথেষ্ট একতা বা সঙ্ঘবদ্ধতা আল্ছ, কেননা! আঘাত করলেও 

তাহ! কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা শিথিল হুইয়া পড়ে না, একইভাবে আবদ্ধ 
থাকিয়। তাহার প্রাণের পরিচয় আমাদের নিকট আপন করিয়া থাকে। 

তাহা ছাড়। তাহার পরমাণুগ্ুরলর সংহত অথবা একত্র হইয়। 

থাকিবার প্রচেষ্টা ও লক্ষণ হইতে প্রমাণ হয় ঘষে, তাহাদের ও সংজ্ঞা 

আছে, তাহারাঁও চৈতন্যবান্ এবং জীবিত | 
সকল বস্তব ভিতর এই যে নংগ্রাম করিয়! সহা করিবার ও বাচিয়া 

থাঁকিবার প্রবৃত্ত ও আকুলত! ইহাই হইল প্রাণের লক্ষণ। এই 

প্রাণকেই উপনিষদে “প্রজ্ঞ” বল! হইয়াছে । এই প্রজ্ঞাই বোধি বা 

জ্ঞান (2)101521 1706911169009 0: 00015010080988 )। সমপ্চ আপেক্ষিক 

জ্ঞানের অধিচানই প্রজ্ঞ।। আত্ম। বা প্রজ্ঞ। হইতে জ্ঞানের সি হয় না, 

কিন্তু আত্ম! বা প্রজ্ঞ| স্বয়ং জ্ঞানন্বদ্প। আচার্ধপাদ হ্বামী অঙ্গদোনন্দ 

মহারাজ তাহার 'আত্মজ্ঞান? পুস্তকে এই তত্বপযৃহই শুক্্ম বিচার করিয়া 
প্রাণ করিয়াছেন যে, সমন্ত জিনিসের মধ্যেই “প্রাণ ও প্রজা আছে, 

এবং সকলেই আম্ম। বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সংসারের বিচিত্র প্রবৃত্তি 

ও মোহরূপ অজ্ানের জন্যই আমাদের আত্মচেতন! আবৃত হইয়। আছে, 

আর পেঞ্গ্যই আমর! থে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মূক্তপ্ঘভাব অপাপবিদ্ধ আত্মস্বরূপ 

এই জ্ঞান সম্বন্ধে আমর! মোটেই মচেতন নই। 

কিন্তু অজ্ঞান কি? আত্মার শ্বব্ূপ-স্ন্ধে না জানার নামই 
'অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর বিচিত্র বিচার ব্রদ্ষসথত্রের 

অধা(সঙষয্যে করিয়াছেন। অজ্ঞানকে তিনি বলিয়াছেন “অধ্যাস। 

একটি জিনিস ষ।--তাহাকে তাই বলিয়! দেখা ব। জ্ঞান না করার নামই 

অধ্যান। অধ্যাস ও অজ্ঞান একই | এই অজ্ঞান, অবিদ্য| মায়া, পরমেশ- 

শক্তি, প্রতি অব্যাকৃতি অব্যক্ত ইত্যাদি নামেও কখিত। কেহ কেহ 

অজ্ঞনের ভেদ স্বীকার করিয়। বলিয়াছেন অবিদ্য। ও মায়! পরস্পর 

ভিন্ন। তাহারা বলেন, ঈশ্বরে যে অজ্ঞান থাকে তাহার নাম “মায়, 

(১৩) 



আত্মজান 

আর জীবাশ্রিত যে অজ্ঞান তাহার নাম 'অবিস্তা”। তবে ঈশ্বর 
মায়াধীশ। বাঁচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ভাস্তকাররা অজ্ঞানের এই ভেদ 
স্বীকার করিয়াছেন। বিবরণপপ্রস্থান ও আচার্য শঙ্কর নিজে অজ্ঞানের 
ভেদ স্বীকার করেন নাই। শঙ্কর বলিয়াছেন বিদ্যা ও অবিদ্া অজ্ঞানেরই 
নামাস্তর। মোটকথা আত্মবিস্বতির নামই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। 
স্বার্পরতাকেও অজ্ঞান বলে। যেদিন আমরা উপলব্ধি করিব যে, 

আমরা দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, ইন্দ্রিয় নই, কিন্ত দেহ মন বুদ্ধি 

ও ইন্দ্রিয়গণের শ্বাক্ষীশ্বরূপ আত্ম ও একমাত্র প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম সেইদিনই 

আমাদের দিব্য প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হইবে, সেদিনই আমর আত্মজ্ঞান 

উপলব্ধি করিয়! ধন্য হইব। 

কিন্তু মনের চিরচঞ্চল বিচিত্রমুখী গতি বা প্রবৃত্তিই আমাদের মত্ম- 

জাানলাভের পথে অস্তরায়। আমর] পাখিব স্থখরূপ আলেয়ার পিছনেই 
ক্রমাগত ছুটিয়া চলিয়াছি। পৃথিবীর সম্পদ, বিচিত্রভোগ ও 

সৌন্দ্যকেই কেবল উপভোগ করিয়। স্থখী হইব, আত্মা বলিয়া কোন 

বস্ত আছে কিনা জানিবার আমাদের আবশ্তকতা নাই--এই ষে 

যনোবুত্তি ইহাই আমাদিগকে সর্বদা প্রবঞ্ধিত করিতেছে । এই 

গ্রবঞ্চনাই আসলে “মায়।'। মায়ার অপর একটি নাম “মন? | ম্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজ তাহার 0৮7 25191167191 12 485091416 

গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৩ উল্লেখ করিয়াছেন_-“6%£ 77774 ত159 এ 

49/45/0%. প্রকৃতপক্ষে ৭. ৯ সংসার-বদ্ধনের কারণ, কিন্ত এই 

বাসনার আধার ও কারণই আবার মন। মন আকাঙ্ষ। করে বলিয়াই 
বাসনার হ্থষ্টি হইয়া থাকে ; মন ।স্থর হইলে আর বাসনার সৃষ্টি হয় না। 

এজন্য ঘোগী ও শান্তিকামী সাধকগণ ম্নকে সংঘত কাঁরতে প্রথমে 

ঘত্বু করেন। এই ঘত্বকেই পাতগ্তলদর্শনে “অভ্যাস” বল। হইয়াছে,_- 
“তত্র স্থিতৌ ঘত্বোইভ্যাস$১ (১1১৩)। মন হখন পৃথিবীর নশ্বর ভোগকেই 

ইহসর্বস্ব না ভাবিয়া আত্মচেতনাকেই কেবল ফিরাইয়া পাইতে চাস 

তখন সেই আতন্তর-প্রবৃত্তি বা প্রচেষ্টার নাম ভোগের বিপরীত ভাবন!। 
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ভুমিকা 
এইরূপ বিপরীত ভাবনার নামই আবার বিষয়বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য। 
মনকে তাই আত্মজান লাভ করিবার জন্য সাধনায় নিয়োজিত করিতে 
হয়। মন একবার আত্মানগসদ্ধানে মগ্ন হইলে বাহিরের কোন তুচ্ছ বস্তর 
প্রলোভন ও চাকচিক্য তাহাকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না। তখন 

আত্মোপলব্ধি বা আত্মাকে জানিবার জনই মন ষথার্থভাবে আকুল হুইয়। 

পুন: পুনঃ চেষ্টা করে। এই চেষ্টার নামই “সাধনা? । 
হৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনন্তকাল ধরিয়া কামনার চয়িাথ- 

রূপ ভোগে ডূষিয়া থাকিলে প্রকৃত শাস্তির পথ বণ্টকাফীণণ হইয়। 
উঠে; স্থতরাং শাশ্বতী শান্তির একমাত্র আকুলতাই আত্মজ্জান লাভের 

পথ প্রশন্ত করে মন শান্ত ও স্থির হইলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। 

শ্ররামকুষ্তদেব বলিয়াছেন £ 'ব্র্ম বাক্য-মনের অগোচর, কিন্ত শুদ্ধমনের 

গোচব । এই শুদ্ধমন ও মনোনাশরূপ শাস্তি একই কথা। মন 

পরিশুদ্ধ হইলে আর মন থাকে না। মনের বৃত্তি লইয়াই তো! মনের 

সার্থকতা? স্থতরাং মন উপশান্ত হইলে আত্মচৈড্নন্তের দিব্যন্বরূপ 
সাধকের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। সাধকের জীবন তখনই ঠিক ঠিক 
ভাবে কৃতরুতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য হয়; আর এই রুতরুতার্থতা 
লাভের নামই “আত্মজ্ঞান' | 

“উপনিষর্দে আছে £ “তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্ত বাচো 

বিমুঞ্ষখ ) অস্ুতন্টৈষ সেতুঃ ১”- একমাত্র সেই আত্মাকেই উপলৰি 

কর এবং অন্ত সব বৃথা অসার বাক্য পরিত্যাগ কর, মৃত্যুকে আততিক্রম 
করিবার ইহাই একমাত্র সেতু-_এই বাণীর ঘারাই বহু সহশ্র বৎসর পূর্বে 

একদা প্রাচীন ভারতের দিবদ্রষ্ট আধঞখধিগণ মহামুদ্তির ও অসমত 

লাভের পথে সমগ্র মানবজাতিকে উদাত্ব কঠে আহ্বান করিক়্াছিলেন-_ 
শৃ্্ধ বিশ্বে অমৃতশ্ত পুত্রাঃ' প্রভৃতি অমৃতবাণী ! 

প্রতিটি মানুষ অযুতের সন্তান; সচিতদানন্দই তাহার প্রত 

স্বক্ূপ অবিগ্ার আবরণে দেহাসক্তি ও ইন্ট্রিয়পরবশতার জন্যই লে 

নিজেকে পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহমাত্র মনে করে। কিন্ত সেষে 
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আত্মজঞান 

স্বরূপতঃ জন্মহীন মৃত্যুহীন শাশ্বত অব্যয় আত্মা_ইহা কিছুতেই 
উপলদ্ধি করিতে পারে না। এক্রম্ই রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ প্রপঞ্চময় 
বহির্জগতের প্রতি ভাহার চিত্ত সর্বদা আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়। আনন্দ 

ও অনস্ত সত্ব যে তাহাব মধ্যেই নিহিত, এবং সেগুলি তাহারই 

অভিন্নব্বপ ও সত্তা_-এই স্বরূপবিশ্বৃতির জন্য বা ইহা জানে না বলিয়াই 
সে আপাতরম্য ক্ষণিক স্থখপ্রদ ও মহাছু:খদায়ক এক্ট্িয়িক বিষয়কে 

ভোগ করিয়! সখী ও আনন্দিত হইতে চায়। কিন্ত বারবার সংসারের 

বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতেব পর অবশেষে সে বুঝিতে পারে ইন্দিয়- 
পরবশভায় ব| বিষয় উপভোগে শাস্তি নাই, আনন্দ নাই, আছে শ্রধু 

দুঃখ রেশ ও যন্ত্র।। তাই আর বিষয়ভোগের আপাতরম্য চাকচিক্যে 
সে ভুলিতে চায় না, কোথায় যথার্থ শান্তি কোথায় মুক্তি এই 

আকুলতা, এই অধীরতা, এই অন্বেষণেই তাহাকে তাহাব শ্বরূপকে 

জানিবার জন্য উদ্ধদ্ধ করে। 
কিন্তু এই *মহামুক্তি ও শাশ্বতী শাস্তির সন্ধান সে এই সংসারে 

কোথায় ও কাহার কাছে আব পাইবে ? যাহারা তাহারই মতন বিষয়ের 
নাগপাশে বদ্ধ, বাসনার বিষে জর্জরিত তাহারা কি করিয়া! তাহাকে 

মহামুক্তির সুনিশ্চিত সন্ধান দিবে? এই মহামুক্তির--এই চিরশাস্তির 

সম্যকৃসন্ধান একমাত্র সেই লোকোত্তব দেবমানবের নিকটেই পাওয়া 

যায়_খধিনি সংসারের সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত এবং সাধনাব সর্বশেষ 

শিখরে উঠয়! সমাধিসঙ্জাত প্রজ্ঞানেত্রে দেশ-কাল-নিমিত্তের পরপারে 

নিশ্রশঞ্চ পরম পরিপূর্ণ সত্যকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎকারের দ্বার। 
পরমকনাণ ও আনন্দদত্তায় প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র সেই আত্মক্রীড় 
আত্মরতি জ্ঞানযৃতি লোকগুরুরই সানিধা, সহ, করুণা, আশীর্বাদ, শিক্ষা 
ও সহাম়তায়ই শ্রন্ধাবান মুমুক্ধ মানব আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া! মহামুক্তি 

ও চিরশান্তিলাভে কতরুতার্থ হয় । 

ভগবান্ শ্রীবামরুষ্দেবের অভ্ুাদ্দয়ে ভারতবর্ষের স্থমহান আধ্যাত্মিক 
তত্বের সত্যতা আধু'নক যুগে জগতের সত্যান্থেবী মান্বমাত্রের নিকট 
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ভূমিকা 

অভ্রাস্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই 
বিশ্বধর্মযূতি যুগগুরুর লীলাসহচর এবং তাহার অপরিমেয় আধ্যাত্মিক 
ভাবসম্পদের অন্যতম উত্তরাধিকারী । যথার্থ জীবনুক্ত মহাযোগীর 

সমাধিলন্ধ আত্মজ্ঞান তাহার স্বভাবসম্প্দ ছিল বলিয়াই তিনি 
'আত্মজ্ঞান' গ্রন্থে আপনার অনুভূতির দুরধিগমা তত্বকে এমন অপূর্ব- 
ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি, সেজদ্যাই 
তিনি এই "আত্মজ্ঞান"-গ্রন্থ পরযারাধ্য গুরুদেবকে উৎসর্গ করিতে 
গিয়া নিভীক ও অকুষ্ঠিতটিত্তে স্বীকার করিয়াছেন আপনার অপূর্ 
অন্থৃভৃতির কথা--]0০ 800৪9150608 168 01 7/10£74)1 577 

12716715117, [0 101৮1106 (0010১ 1) ৬1)089 (7966 01) 131188 

01 9911-10005519089 15 76011264.--“ধাহার করুণাবলে আত্মজ্ঞানের 

অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছি আমাব সেই দিব্যভাবম্য় এরুদেব 

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম ।” 

সত্যই এই ম্ুহুর্লভ আত্মজ্ঞানেরর-এই অমিত আধ্যাত্মিক 

অন্থভূতির সমুন্নত শিখরে ম্বগৌরবে সমালীন হিলেন বলিয়াই স্বামী 

অভেদানন্দের মুখনঃল্গত বাণী এত শক্তিপ্রদ, প্রাণপ্রদ ও অগ্নিগর্ভ। 

এই আত্মঞ্জানের দিব্যসম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তিনি ভারতবর্ষ, 
ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু সত্যান্বেধী ধর্মপিপাস্থ নরনারীর 

ধর্মনদবদ্ধীয় নান! সমশ্য/র সমাধান করিশ্বা ভ্রান্তি ও সংশয়-নিরসনের 

দ্বার পরমসত্যলাভের পথপ্রদর্শক ও বরেণ্য ধর্মগুরুপ্ূপে তাহাদের 

চিরনমস্ত | 

প্রাচীন ভারতের সত্যন্রা খধিবুন্দ আব্মতত্ব উপলব্ধি করিয়া 

সাধনপন্থার নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং তাহা কোন দেশগত, জাতিগত 

ও সম্প্রদদা়গত গৌডামী, অন্ধবিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠানের উপর 

প্রতিঠিত নয়। যুক্তি ৪ যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারাই সত্যলাভের 
পথ আবিষ্কার কর] যায়। খধিদের প্রদশিত আত্মতত্ব লাভ করিবার 

জন্ত যে বিচিত্র শিক্ষা ও পদ্ধতি তাহ! অকাট্য যুক্তির__অচল অটল 
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আত্মজান 

ভিত্তির উপর গ্রতিষ্ঠিত। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ খধিদিগের 

সেই আধ্যাত্মিক ভাব ও সম্পর্দের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ও ভগবান 

ভ্ীরামরুষের দিব্যজীবনের ও উপদেশের উদ্দার-উদ্ভিন্ন আলোকে 

বে্দাস্তের এই ক্মহান তত্ব সমগ্র সভ্যসমাজের নিকট সগৌরবে ও 

মহাসাফল্যেব সহিত প্রচার ও প্রমাণ কবিয়াছেন। বল] বাহুল্য যে, 

বর্তমান গ্রন্থ তাহার সেই অপূর্ব মনীষা ও অমিত অধ্যাত্মসম্পদেরই 

অন্যতম নিদর্শন। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 



সুচীপত্র 
প্রথম অধ্যাক্স 

বিষয় পৃষ্টা 

প্রকাশকের নিবেদন (৭) 

ভূমিকা , (১) 
জীব ও জগ ৩-__২৩ 

জীব ও জগতের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা বিজ্ঞানবাদীদের মতে জগৎ-- 

পদার্থবিজ্ঞানবিৎ ও ক্রমবিকাশবাদী-__জ্ড়বাদ্িগণের অভিমত-- 

শব ও তাহার প্রত্যক্ষ-_মন ও প্রতাক্ষ সম্বন্ধে জন্ টা. মিল্- 

মাটার (06৩) বলিতে কি বুঝায়- দেশ ও কাল-- দেখ “ও কাল 

সম্বন্ধে হার্বাট স্পেন্সাব_জগত বা জড়পদার্থ কাহারও দ্বারা শষ্টু 
নয়- জেয় ও জ্ঞাতা--বীহীয় ধ্মবিজ্ঞানের অভিমত- “সৎ সন্বকে। 

শ্পিনোজা, কান্টও প্লেটো, ইমাসন প্রভৃতি উপনিবদে "সৎ ও 

আস্মাপরমাণু নম্থন্ধে। জে, জে টউম্সন- হষ্টি অনাদি- বক্ষ বা 

আক্সাই শিচ্য বস্্র-_বিষয়ী, ভ্রষ্টা। ও জ্যাতা--আস্মার মৃতু শাই-- 

আত্মা বও য়, এক- সগ্ডণ রঙ্গ । 

দ্বিতীয্ন অধ্যাক়্ 

আ'ত্মানুভূতি টি ২২--৪৬ 
আত্ম।'অ হং" নর-_গীতায় আম্মা আাস্স। অঙ্ঞধামী_আক্ন্ঞান ও 

সঞ্েটিস- বেদান্ত কাহাকে বলে আল্মা ও বেদাত্ত-_ঈশ উপনিষদে 

আত্মা__বিষয়ানুভুতি 'ও সার উইলিয়াম কুবস্-শব্দ-ম্পন্দন ও 

ঈশোপলিষত কাল (61799) কাহাকে বলে ইন্দিয়াদি আত্মাকে 

ভ্রানিতে পারে না__জীবনের সমস্থ ব্যাপার রুহস্তপূর্ণ__দেশ (529০০) 
কাহাকে বলে--ঘুণা আপেক্ষিক জ্ঞানের পরিণতি-_একত ভাবের 
নামই “প্রেম দ্ৈতজ্ঞানহই শোক ও দুঃখের ষ্ল-_“বিরাট অং, 

ও পরমাস্া_-মন ও আত্মার নিতাঃসন্বন্ব-_-আমা অশরীরী--অহ্ং- 

জ্ঞান ও নাস্্চৈতহ্য- ঈখরই প্রকৃত 'কবি'- জ্ঞাত জেয শন- 

আত্মা সব্বজ্ঞ-শ্থার্থপরতা ও অজ্ঞান_-আক্মানুভূতিই সুখের কারণ। 

(১৯) 



বিষয় 

ভৃতীক্ন অধ্যান্্ 

প্রাণ ও আত্ম! 

প্রাচীনকালে ব্রাহ্গণগণও যুদ্ধবিদ্যা জানিতেন-__বারাণসীর রাজ! 

দিবোদাস--রাজা -দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন- দেবরাজ ইন্দ্র ও 

প্রতর্দন_ ইন্দ্রের আত্মজ্ঞানের প্রশংসা প্রাণ কাহাকে বলে- মুখ্য 

ও গৌণ প্রাণ প্রাণ ও প্রজ্ঞা মুখ্যপ্রাণ ও ইক্দ্রিয়শক্তি-_ ঈশ্বর 
কাহাকে বলে-শ্বপ্র ও স্ুধুপ্তির অবস্থায় প্রাণ_ প্রাণ ও প্রজ্ঞা একঁ_ 

সর্বজ্ঞানের কেন্ত প্রজ্ঞা__চিন্ত।” কাহাকে ৰলে। 

চতুর্থ অধ্যায় 
আত্মানুসন্ধান 

প্রজাপতি, দেবগণ ও অন্থরগণ-_-“বেদ* বলিলে কি বুঝায়_সামগান 

ও সঙ্গীত__-মহৃরগণ ভূত প্রেত নয়_-_দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্থরপতি 

বিরোচনের প্রঙ্গাপতির কট গমন- চক্ষুতে যাহাকে দেখা যায় 

তিনিই আত্মা নথ ও কেশই আত্মা_স্থলদেহই আত্মা প্রতিবিশ্বই 

আত্মা-্প্র ভোগ করেন যিনি তিনিই আত্মা_ স্থযুপ্তিকে যিনি 
ভোগ করেন তিনিই আত্মা__বাষু* বাষ্প ও তড়িচ্ছক্তি আত্মার দ্বারা 

পরিচালিত হয়_মার্কণি ও তড়িচ্ছক্তি-_আত্মাই নিখিল বিশ্বে শ্রেষ্ট 

বস্ত_ প্রজ্ঞা ও বাসনা_ ইন্জরিয়ের নিয়ন্তা আত্মা ইন্দ্রের আত্মজ্ঞান 

লাভ। 

পঞ্চম অধ্যায় 

আত্মসাক্ষাৎকার্র 

পুস্তক ও ধঃগ্রস্থ পাঠেই কেবল আত্মসাক্ষাৎকার হয় না_কেনোপ- 

শিষদে আগ্রতত্ব_মন ও আত্মা ইন্জিযগণ ও আত্মাবেদাস্ত ও 

মন-_মন হইতে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না আত্মাক্ষাৎকারই অস্ৃতত্ব 

__আত্মজ্ঞান ও স্বাধীনতা__চিন্তাসমুহের যিনি চিস্তা করেন তিনিই 

আত্ম--আপেক্ষিক জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান_ ঈশ্বর ও তাহার গুণ--নাম, 

ও রূপ-ঈশ্বর__আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত- ব্রহ্মকে যিনি বলেন জানিয়াছি 

(২০) 

৪৮--৭৭ 

৭৯১০২ 

১০৪--১৩৭ 



সুচীপত্র 

বিষ প্ 

ভিনি ব্রন্মকে জানেন না-_-আত্ম! অপরিচ্ছিন্ন-_নিষিকল্প সমাধি ও 
মন-_-মন ও ইথার-_-অহ্ং বিষ-জ্ঞান__ আত্মা হইতে জ্ঞান উৎপল 

হয় নাঁ_-আত্মা ও জ্ঞান অভিন্র-_সর্বজ্ঞতাই *আত্মার ধর্ন আত্ম! 
প্রকাশ _সমাধি ও অনুভূতি ঈশ্বর ধারণার বহির্ভূত--আত্মাই 

মহান্-_-আপেক্ষিক ও নিবিশেষ রাজা-দেহাত্মবোধ “ভ্রম _সঞ্চ 

চিং ও আনন্দ্সত্তা_-আস্মা সর্ববস্তরও মূল ও কেন্্র- আত্মা 

প্রেতাত্মা নয়-_-আত্মসাক্ষাৎকার হইলে জন্ম-মৃত্াকে জয় করা বায়। 

ষন্ঠ অধ্যায় 
আত্মা ও অমরত্ব ১৩৯-_ ১৫৩৬ 

বৃহদারণ)ক উপনিষৎ ও যাজ্ঞবক্ক)- গৃহস্থাশ্রম ও সন্গাস_ যাজবন্ধা 

ও মৈত্রেয়ী-_পাঞ্চভৌতিক শরীর ও আত্মা__ভালবাসার কেন্্রই 
আত্মা দেহ ও অহং-এর*ভালবাসা প্রেম ময়-_প্ম্োম্পদ একমাত্র 

আত্মাই_ জ্ঞান ও বিজ্ঞান- প্রজ্ঞানঘন ও অমরাত্মা _বিশ্বসষ্টি ্ বতই- 

প্র্তবর্গই নকল বস্তর আদি ও অন্ত ব্রন্ষের বাষ্টি ও সমষ্টি ভাব_- 
দ্বৈততৃমিই আপেক্ষিক রাজ্য-_হুযুপ্তির উপলদ্ধি-_আত্মাই সকলের 
জ্ঞাতা_আত্মজ্ঞানের জন্য বিচার ও বিবেক চাই--আত্মা বুদ্ধির 

অগোচর-_আত্মজ্ঞান লাভই মানব-জীবনের চরম আদর্শ। 

(২১) 





এতা দশৈব ভূতমাত্র! অধিপ্রজ্ঞং 
দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং | 

যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্ট্য্ন ভূতমাত্রাঃ স্থ্ 

দ্ধ! প্রজ্ঞামাত্রা ন স্থ্যর্ন ভূতমাত্রাঃ স্থ্যঃ ॥ 
ন হ্ন্যতরতো! রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ |” 

কৌধীতকী-উপনিষৎ। ৩৮ 

জ্ঞেয় অথবা ইন্ড্রিয়গ্রাহ বিষয়গুলির সহিত বিষয়ীর (জ্ঞাতার বা 

আত্মার ) সম্বন্ধ আছে এবং বিষয়ীরও (জ্ঞাতার বা আত্মারও) জ্ঞেয় 

ন্জিয়গ্রাহ্া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে | জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে 

জ্ঞাতা বিষয়ী খাকিত না এবং জ্ঞাত! বিষয়ী (আত্ম!) না থাকিলে 

জের বিষয়ও থাকিত নাঁ। এই ছুইটির মধ্যে একটি না থাকিলে 

কেবল অপরটির দ্বার। কিছুই সম্পন্ন হয় না। 





প্রথম অধ্ায় 

| জীব শ জগত ॥ 

জীব ও জগৎ-সম্পর্কে প্রশ্ন ও বিচার সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞান, 

দর্শন-শীস্ত্র এবং ধর্মশাস্্র করিয়াছে এবং এই সকল তাহাদের 

মুখ্য আলোচনার বিষয়। বিভিন্ন দেশের মনীষীর1 এ ছুইটি 

শব্ের প্রকৃত অর্থ এবং উহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে 

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন । এ ছুইটি নামের বিবিধ সংজ্ঞাও 

প্রচলিত আছে, যথা জীব ও জগৎ, জ্ঞাতা ও জ্ত্েয়, পুরুষ ও 
প্রকৃতি, চেতন ও অচেতন ইত্যাদি । যুগে যুগে সকল বৈজ্ঞানিক 

€ দার্শনিকগণও এ সম্বন্ধে তাহাদের নিজ নিজ ভাঁব ও ধারণার 

অনুকূলে নানাবিধ যুক্তি ও তর্কের অবতারণ। করিয়া বিভিন্ন 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
বলেন যে, আত্মা, মন বা পুরুব হইতেই অনাত্মা, জড় বা 

অচেতন পদার্থসমূহ স্য্ হইয়াছে । জড়বাদীরা বলেন, জড়- 
পদার্থ হইতেই আত্মা, মন বা পুরুষের স্থষ্টি হইয়াছে । এই 
প্রকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে এই নিখিল বিশ্বস্থষ্টিসম্বন্ধে 
নানাবিধ মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে । এ মতগুলি সংখ্যায় 

অধিক হইলেও সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে তাহাদের বিভক্ত 

করা যায়। যথা, অধ্যাত্মবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, জড়বাদ এবং 

অদ্বৈতবাদ। অধ্যাতআবাদী বা বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন যে, 

আত্মা বা মন জড়জগতের ও অচেতন শক্তির অঙ্টী।৯ সুতরাং 
আত্মাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্বপ্রকার পদার্থেরও ত্রশ্টা ৷ ইহাদের মতে, 
অনাত্সা বা জড়পদার্থ আত্ম! বা চৈতন্যের একটি অবস্থান্তর ছাড়া 

শাপলা 

১। “নো হি টিন কর্ত মনো হি পুরুষঃ স্বৃতিঃ ॥৮- যোগবাশিষ্ট। 



9 আত্মজ্ঞান 

আর কিছু নহে । পক্ষান্তরে জড়বাদীরা বলেন, অচেতন, 

অনাত্বা বা জড় হইতে চৈতন্যের বা আত্মার বিকাশ হইয়াছে । 

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সময়ে সময়ে বহু অধ্যাত্ববাদী বা বিজ্ঞান- 

বাদী দার্শনিক পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছে । ভারতবর্ষে, 

গ্রীসে, জার্মানীতে এবং ইংলগ্ডে বিশপ. বার্কলেরখ ন্যায় বহু 

বিজ্ঞানবাদী দীর্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । বিজ্ঞানবাদিগণ 

এই প্রতীয়মান বাহা-জগতের এবং জড়ের সত্তা স্বীকার করেন 

না। তীহাঁদের মতে, এই জড়জগং সমস্তই মনের স্থঠি বা 

বিকাঁশমাত্র। আমেরিকার আধুনিক বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, 

বিশ্বে জড়পদার্থ বলিয়া কোনও বস্থ নাই ; সমস্তই মানের 

কার্ধ। ইহার! বিশপ্ বার্কলে এবং তাহার সমশ্রেণী- 

ভুক্ত অন্যান্য বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের ধারণার অনুবর্তী 
হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । আমেরিকা 

মহাদেশে এই বিজ্ঞানবাদীদের সিদ্ধান্ত আবার সম্পূর্ণ নূতন ; 
কারণ আমেরিকাবাসিগণ জগতের অপর জাতি অপেক্ষা 

আধুনিক কালের জাতি । আমেরিকাতে এ পর্যস্ত কোনও 

প্রতিভাশালী বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় 

নাই।৩ অপরপক্ষে আজকাল অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক, শরীর- 

তত্ববিৎ, পদার্থবিজ্ঞানবিৎ, রসায়নশাস্ত্রবিৎ চিকিৎসাব্যবসায়ী 

এবং ভ্রমবিকাশবাদী এ বিশ্ব সম্বন্ধে জড়বাদের সমর্থন করেন । 

সমস্ত পদার্থের উপাদানকারণ জড়পদার্থ__ইহাই তাহার! 
২২ শিস শী? শাপ্পিপপীগ পপ্পপস্পপাপপা শপপ্পিপপাশ" ৮৩ 

২ | বিশপ. বার্কলে ইংলগ্ডের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবাদী 
(19521150) দাশনিক ছিলেন। তাহার মতে বাহিক জগতে যাহ 

কিছু সবই মন বা দ্রষ্টারই হ্ত্টি__655/ 15 1797091)1. 

৩। বর্তমানে বহু বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আত্মবিকাশ বিজ্ঞান ও 

দর্শন মতের পুষ্টিসাধন করিতেছেন । 



জীব ও জগং € 

প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। তাহারা আরও বলেন, জড়পদার্থ 

হইতে মন ও আত্মার স্থষ্টি হইয়াছে । যদিও বিশ্বে অধিকাংশ 
লোকই এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন এবং জড়বাদী বলিয়৷ 

আপনাদের পরিচয় দেন, তথাপি তাহাদের ভিতর বোধ হয় 

অতি অল্পসংখ্যক লোকই জড় অথব! অনাত্রার স্বরূপ কি, 

কিন্বা অনাত্বা বা জড় বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিষ্কারভাবে 

প্রকাশ করিতে পারেন । 

অনাত্ম৷ বা জড়পদার্থটির স্বরূপ কি--তাহা কি কেহ কখন 

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? জড়বাদীদের জিজ্ঞাসা কর যায় যে, 

আমরা কি জড় পদার্থ দেখিতে পাই? উত্তরে তাহার! 

বলিবেন_-না , কারণ চক্ষুদ্ধারা আমরা সাধাবণতঃ যাহ] দেখি 

তাহ] বর্ণ ভিন্ন অন্য-কিছুই নহে । এই বর্ণ এবং জড়পদার্থ কি 
একই বস্তু গ না, তাহাও নয়, কারণ বর্ণ একটি গুণবিশেষ । 

কিন্ত এ বর্ণ কোথায় থাকে? সাধারণ অন্ঞ লোকের বিশ্বাস 

যে, পুম্পের যে বর্ণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহ। পুষ্পের মধ্যেই 
থাকে । শরীরতন্ববিদগণ কিন্তু বলেন, আমরা যে বর্ণ দেখিতে ' 

পাই, তাহা পুম্পে দেখা গেলেও সত্যকারভাবে পুষ্পে থাকে 
না। তাহাদের মতে, উহা (বর্ণ) একটি সংবেদন মাত্র ; 

আমাদের চাক্ষুষ স্নায়ুবাহী চৈতন্যের সঙ্গে কোন বিশেষ এক- 
প্রকার স্পন্দনের সংস্পর্শ ঘটিলেই এ প্রকার সংবেদনের সঞ্চার 

হয়। ইহা সাধারণত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইলেও তাহা 

সত্য । উহা বর্ণান্ুুভূতির একটি যৌগিক ক্রিয়ার ফল। বায়বীয় 
পদার্থে (০0:07 ) প্রথমে কম্পন হয়, পরে এ কম্পন চক্ষু দিয়া 

মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সেখানে কোষসমূহের মধ্যে আর এক 
প্রকীর কম্পনেব স্থষ্টি করে। বর্ণ এই উভয় প্রকার কম্পনের 

ক্ল। মস্তিফকোষের এই কম্পন চৈতন্যের আলোকে 
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আলোকিত হইলে অনুভব বা সংবেদন স্থষ্টি হয় । অতএব জড় 
ও চেতন্যের সংমিশ্রণের ফলই বর্ণ। ইহা বাহ্া ও আস্তর এই 
উভয় ক্ষেত্রে প্রদত্ত বস্তুর সমাবেশের ফল। স্মৃতরাং দেখা যায় 

যে, বর্ণ পুষ্পে থাকে না, উহা অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বতর্খ বিল্লী, 
চাঁক্ষুস স্সায়ু ও মস্তিফকোষের উপর নির্ভর করে; অতএব বর্ণ 

এবং জড়বস্তব এক হইতে পারে না । 

আমর! জিজ্ঞাসা করিতে পারি, আমরা যে-সকল শব্দ শ্রবণ 

করি তাহাও কি জড়বস্ত ঃ উত্তরে বল যায়, না, প্রকৃত 

উহা! জড়বস্ত্ব নয়, উহা কোন এক বিশেষ প্রকার কম্পন 

ও মনের সচেতন-ক্রিয়াশীলতার ফল। নিদ্রিতাবস্থায় শব- 

কম্পন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে। সেখান হইতে 

শ্রবণকূশল স্রাযুদ্বারা উহা মস্তিকষকোষে উপনীত হয়। কিন্তু 
তখনও আমরা শুনিতে পাই না, কেনন। উপলব্ধিকরণক্ষম মন 

সেখানে না থাকায় কম্পন তখনও শব্দানুভবে পরিবন্তিত 

হইতে পারে না। অতএব শব এবং জড়বস্তও এক নহে। 

এরূপে দেখান যাইতে পারে আমরা যাহাকে জড় বা জড়বস্ত 

বলি অন্তান্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাহার কোন পরিচয় ঘটে না। 

আর সেজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, জড়বস্তু ও জড়” 

বলিতে কি বুঝায়? জন্ ঈয়ার্ট মিল জড়ের সংজ্ঞা দিয়াছেন ঃ 
“অনুভবের স্থায়ী সম্ভাবনাই জড় বা জগং ।৮5 অর্থাৎ স্থায়ী- 

ভাবে যয অনুভব থাকে তাহাকে জড়বস্ত বলে । মন-সন্থন্ধে 

তিনি বলিয়ীছেন, “স্থায়ী বোধশক্তিই মন ।৮৫ এক্ষণে এই 

সংজ্ঞ। দ্বারা আমরা বেশী কিছু বুঝিলাম কি? বরং বলিতে 
এপাশ ও শিস 

৪1 0010 96981৮01111 092093 71011657785 0159 10610081790, 
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গেলে আরও গগ্ডগোলে পড়িলাম। যত-কিছু গণ্ডগোল এ 

সম্ভাবনা শব্দটিকে লইয়া। যাহা হউক উহার দ্বারা বুঝিতে 
হইবে, যাহাতে অন্ুুভব-কর্মটি স্থায়ীরূপে সম্ভব হয় তাহাই মন 

বা চৈতন্য । জড় নহে অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে, যাহা 

স্থায়ীভাবে ইন্ড্রিয়গ্রাহ ও সংবেদনের বিষয় তাহাই “জড় বা 
জড়জগৎ এবং যে স্থায়ীভাবে তাহ! অনুভব কারে তাহাই “জীব? । 

যাহাতে অনুভব-ব্যাপারটি স্থায়ীরূপে সম্ভব হয় তাহা ইন্দ্রিয়ের 

বিষয়ীভূত হইতে পারে না, কেননা ইন্দ্রিগুলি অনুভবের দ্বার 
মাত্র, প্রকাশক নহে । জড়বস্থ্ব শুধু অনুভবকার্ধেন সংঘটন 

করিয়া থাকে এবং উহাই জড়ের একমাত্র কার্ধ। যখন আমরা 

জড়জগৎকে পৃথকরূপে বুঝিতে চেষ্টা কবি, কিংবা উহার বিশেষ 

কোন ব্যাপার অনুভব করিতে চাই তখন ইন্দ্রিয়গুলি 

আমাদিগকে কোন সাহায্য করে না। বর্ণানুভূতির পক্ষে 

চক্ষুরিন্দ্িয় যন্ত্ক্বরূপ মাত্র। শব্দানুভৃতির পক্ষে সেরূপ 
শ্রবণেন্দ্রিয় ও আত্ত্রাণের পক্ষে নাসারক্ত্র যন্ত্ষ্ববপ। আমাদের 

যতটুকু ইন্দ্রিয়শক্তি, বাহাজগতের অনুভূতিও আমাদিগের নিকট 
ততটুকু হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষতাবে হউক আর পরোক্ষ 
ভাবে হউক, যাবতীয় অনুভূতি আমাদের ইন্দ্রিযগুলির 

ক্রিয়াশীলতার ফল। আমরা জানি যে, দেশ ও কালকে 

অবলম্বন করিয়াই জড়বস্তু থাকে ।৬ আবার ইহাও 

জানি, জড়জগং নানাবিধ অনুভবের সংঘটন করে। কিন্তু 

তথাপি আমরা উহা দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি ন!। 

প্রকৃতপক্ষে যাহাকে আমরা 'জড়বস্ত' বলি তাহ! চিরকালই 

অতীন্দ্রিয় অবস্থায় থাকে । একখানি চেয়ার, একখণ্ড কাণ্ঠ 

৬। আসলে জডবস্ত দেখাও কালে থাকে । দেশ বিসভৃতি ও 

কাল সময়। 
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অথবা ত্বর্ণথণ্ড আমর] স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু স্বরূপতঃ জড়- 

বস্তটিকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি না। ইহা বড়ই বিচিত্র 
ব্যাপার । প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ, বা প্রস্তর কিন্তু জড়পদার্থ নহে, 

উহ! জড হইতে স্ষ্ট মাত্র । কাষ্ঠ বা প্রস্তরও জন্ডের বিকার । 

“জড়” শব্দের তথ্যটি একদিক হইতে চিত্বীকর্ষক ৷ “ম্যাটার? 

অর্থাৎ 'জড়'-শব্দটি লাটিন ভাষায় “ম্যাটারিজও ("079 61165? ) 

শব হইতে স্থ্ট | “মাটারিজও অর্থে উপাদান । প্রথমে এই 

শব্দটি বৃক্ষের কাণ্ড বা গৃহাদি নিমাণকাধের উপযোগী কডিকাঠ, 

বরগ। ইত্যাদি বস্তর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। ক্রমে ইহার 
অর্থের বিস্তৃতি ঘটিল এবং উহাতে লোকে কোন কিছুর 

উপাদানভূত দ্রব্কেই বুঝিতে লাগিল। যখন একটি কাষ্ঠ- 
নিগ্সিত মতি গঠিত হইল তখন কাষ্ঠের উপাদান হইতে সেই 
মৃত্তিটির একটু প্রভেদ করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তাহা 
হইলেও মুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠ ব্যতীত অন্য-কিছু নহে । 
প্রস্তর বা ধাতুময়ী মৃতির সম্বন্ধেও এরূপ । স্থৃতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, উপাদান বলিতে সেই দ্রবা বুঝিতে হইবে যাহা 
হইতে কোন-কিছু গঠিত বা আকারিত হইতে পারে। ক্রমে 

এইরূপ প্রশ্ন হইতে লাগিল যে, কোন্ দ্রবোর দ্বারা এই পথিকী 

গঠিত হইয়াছে? উত্তর হইবে, ম্যাটারিজ. বা জড়ের দ্বারা । 
অতএব এই 'জড়াশবকটিতে কোন নিদ্দিষ্ট বস্তরকে বুঝায় না। 
তবে যে অজ্ঞাত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহাা বস্তৃগুলির স্যষ্টি 

হইয়াছে, জড় বলিতে আমর! তাহাই বুঝিয়৷ থাকি এবং ইহাই 
এ শব্দের মূল ও প্রকৃত অর্থ। কোন বস্তু বা আকারবিশিষ্ট 
পদার্থের মূলে যৈ অজ্ঞাত অব্যক্ত উপাদান থাকে, জড় অর্থে 

তাহাই বুঝায় । উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, কথোপকথনের সময়ে 

আমর! ইংরাজীতে সচরাচর বলিয়া থাকি “হোয়াট ইজ. দি 
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ম্যাটার?” “ইট্ ভাজ, নট্ ম্যাটার,” “ইম্পর্টযান্ট, ম্যাটার, 

“ডিকেযিং ম্যাটার” ইত্যাদি। কথাগুলির প্রত্োকটিতেই 

অনির্দিষ্ট কোন বস্তূকে লক্ষ্য করিয়! ইংরাজী ভাষায় “ম্যাটার, 
শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অতএব "ম্যাটার? ব1 'জড়বস্ত? 

অর্থে কোন অজ্ঞাত বস্তই বুঝিতে হইবে, যাহা বাহাজগতে 

তখন প্রকাশিত হয় না । 

বিজ্ঞান ও দর্শনের মতে, যে অজ্ঞাত উপাদান হইতে 

যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছে, জড় বলিতে তাহাই 

বুঝিতে হইনে। ইহা অতীন্দ্রিয় বস্ত হইলেও বিশ্বব্রন্মাণ্ডের 
যাবতীয় পদার্থে ইহা অনুন্যত হইয়। রহিয়াছে । ইহা-নিজে 

দেশ কাল নহে, অথচ ইহা। দেশকে ব্যাপিয়া আছে । কালেও 

ইহা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কারণন্থত্রে শুঙ্খলিত নহে । 
যাহ। হউক এতগুলি ভাব এ জড় শব্দটির অর্থে নিহিত। যে 

উপাদান হইতে এই বিশ্বত্রন্ষাগ্ড বূপায়িত, যখন আমর 

তাহার চিস্তা করি, তখন আমাদের মনে হয় উহা বিরাট মহান 

অপরূপ ও অদ্ভুত শক্তিশালী । সেই শক্তিই সর্বদা নানাভাবে 
প্রকাশিত হইতেছে! কিন্তু তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি-_ 
জড়পদার্থটি কি? সেটি এক, না বহু? উত্তরে বলিতে হয়__ 

উহা! একই, উহা! কখনও বনু বাঁবিচিত্র হয় না। হবাট স্পেন্সার্ 
বলেছেন ; “শুদ্ধজড়ের ধারণা করিতে হইলে আমাদিগকে 

একটি তুলন। দ্বারা উহা করিতৈ হইবে । মনে করিতে হইবে, 

জড়বস্তু ও দেশ একই সময়ে অবস্থিত ছুইটি কার্ধ বা ঘটনা । 

জড় বাঁধ! প্রদান করে, দেশ কোন বাধা প্রদান করে না।৮৪ 
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অর্থাৎ জড়বস্তমান্রে আমাদের হন্ত প্রতিহত হয় এবং তাহ1 হইতে 

আমরা বাধ! পাই । 



১, আত্মঙ্ঞান 

এক্ষণে দেশ ও জড়ের পার্থক্য কি? তাহা দেখা যাক । দেশ 

একটি বিস্তার, ইহা! কোন প্রকার বাধা প্রদান করে না। কিন্তু 

যাহা বাধা দেয় ও দেশের ভিতর অবস্থান করে তাহাই জড়বস্ত । 

হর্বার্ট স্পেন্সার্ আরও বলিয়াছেন ; “জড়বস্তু ও দেশ এই ছুইটি 

বিশ্লেষণের অতীত মূল-তব্বের মধো প্রতিরোধ বা বাধ দেওয়ার 

কার্ধই জড়ের মুখাগুণ আর ব্যাপকন্ত গৌণগুণ। দৃষ্টান্তত্বরূপ 

বল যাইতে পারে, যখন আমরা কোনও বস্ত্র স্পর্শ করি তখন 

উহ! আনাদের বাধা দেয় এবং হস্তের গতির প্রতিরোধক এমন 

কিছু আছে ইহা আমাদের উপলন্ধি হয়। কিন্ত যখন আমর! 
সেইবস্ত্র স্পর্শ করিয়া হস্তপ্রসাবণ করি তখন এই বাঁধ। বা 

প্রতিরোধের ভাব দেশের মধ্যে সম্প্রসারিত হয় ।” তিনি পনবায় 

বলিয়াছেন 2 “যাহা হইতে জডেব অক্তিত্নের সম্বন্ধে আমাদের 

ধারণ! হয় তাহ এক প্রকাঁর শক্তির কার্ধ বলিয়া আমাদের 

উপলব্ধি হইয়া থাকে অর্থাং যাহা আমাদের মাংসপেশী 

সর্ধালনের সময় তাহাতে অবস্থিত স্থপ্তশক্তির প্রতিরোধক 

শক্তির কথা স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়। যে স্বৃপ্তশক্তি এরূপ 

প্রতিরোধ কবে তীহাকেই প্রকাশিত বা শক্তি (1০7০) বলা 
হয়। শ্বতরাং তাহাকে আমরা “মাটার', জড় বা অনাত্া বলি, 

যাহ! কেবল ব্যক্তশক্তি যাহ। দেশেব সহিত একপ্রকার ঘনিষ্ট- 

সম্বন্ধে সম্পফিত মাত্র ।” তিনি আরও বলিয়াছেন £ “ম্যাটার 

ও তাহার গতি এ শক্তি গুলিরই বিভিন্নপ্রকার অভিব্যক্তিমাত্র 1৮ 

জড় ও অনাত্মারূপ স্থল পদার্থগুলি বাহ্যিক শক্তিসমষ্টি ও 

আমাদের মানসিক উপলব্ষিসমূহ একত্রে সংমিশ্রত হইয়। 

ইক্ড্রিয়গ্রাহ্য হইয়! থাকে |” প্রতিরোধ বা বাধা অনুভব করিবার 
সে শি স্পি শা শীশ্াীশশশাাীস্স্পিমপ্ী আপ 

৮, মোটকথা ম্যাটার ও ফোর্স কুড ও শক্তি একই অজ্ঞাত বস্তর 

ছুটি প্রকাশ মাত্র । 
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জন্য একজন সচেতন অন্ুভবকারী কর্তা থাকা আবশ্যক | এই 

অন্ুভবকারী জ্ঞাত বিদ্যমান থাকিলেই প্রাতারোধকারী শক্তিটি 

অনুভব করিতে পারা যায় এবং সেই শক্তি হইতেই জড় ব! 

অনাত্সা সম্বন্ধীয় ধারণ। আমাদের উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

স্যষ্টি হইবে, অথবা জড়বস্ত ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহার 

কিছুই থাঁকিবে না, এরূপ কল্পনাও কেহ কখন কবিতে পারে 

না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, জন্ডজগৎ উৎপত্তি ও বিনাঁশশীল 

নহে । ইহা কখনও স্থষ্ট হয় নাই এবং কখনও ইহার ধ্বংস হইবে 

না। জড়ের আরও অনেক প্রকাঁর সংচ্জা আছে । কোন কোন 

পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ (70/51০15)'বলেন £ “যাহার কেন্দ্রাভিমুখে 

প্রেরণ করিবার শক্তি আছে তাহাকেই জড় বলে।” কিন্তু 

ইহাতেও আমরা জডের যথার্থ প্রকৃতি জানিতে পারি না। 

ইহাতে এইটুকু মাত্র বলা বা জান! যায়, এমন একটি পদার্থ 
আছে যাহা আকধণে সাঁড়। দিয়া থাকে । আর্থ হেকেল্ 

বলেন ঃ “অসীম বিস্তত পদার্থ ই জড়জগৎ, আর সবগ্রাহিণী 

চিন্তাশক্তিই জীব ।” 

এরূপ বনুপ্রকার সংজ্ঞা আলোচনা কবিয়া দেখিতে পাই, 
যে মূল-উপাদানে এই বিশ্ব গঠিত তাহাই 'জড়'। অথবা 

যাহা ইন্ড্রিয়গ্রাহ্হ ও মনের গোচব তাহাই জড়। এই জড় 

নিত্য জ্ঞেয়ন্বরূপ এবং জীব বা মন স্বদাই চৈতন্যস্বর'প যিনি 

জড়জগতের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারপে বিদ্যমান । সুতরাং এখন, 

এরূপে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারি যে, জীব দ্রষ্ঠা ও জ্ঞাতা 
আর যাহা উপলব্ধি করিতে হয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে হয়, 

জনিতে হয়, তাহাই জড়। একটি বিষয়ী, আর অপরটি 

বিষয়। এই ছুইটি পরস্পর সর্বদাই সংবদ্ধ থাকে । বাহাজগৎ 

এক অর্ধাংশ, অপর অর্ধাংশ আধ্যাত্ম জগৎ অথবা জীব। 



১২ আত্মজ্ঞান 

অতএব জড়বাদীদের অভিমত একদেশদরশশী ও অসম্পূর্ণ, কেনন! 
উহার বিষয়র অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু বিষয়ীর 

অর্থাং জীবের ( বা মনের ) সত্তা অস্বীকার করেন । বিষয়ীকে 

আশ্রয় করিয়া বিষয় থাকে, অন্যথা পারে না-এ কথাটি 

জড়বাদীরা অস্বীকার করেন । তাই জড়বাদীদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ- 

রূপে যুক্তিবিকদ্ধ, কারণ বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই 
উভয় বস্তু যে স্বরূপত কি-সেই সম্বন্ধে না জানার ব1 সেই 

সম্বন্ধে অন্ঞতাই জড়বাদের ভিত্তি। জড়বাদ অনুসারে জড় 

জগৎ বা অনাত্া জ্্রেয় বা জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও 

প্রমাণ হয়েছে যে, এই জ্ঞ্রেয় বিষয় হইতেই জ্ঞাত বিষয়ীর 

স্যষ্টি। কিন্তু এ সিদ্ধান্তও ঠিক নয়। কারণ “ক' কখনও 

“ক'-এর অভাব হইতে পাবে না। জড় বা অনাত্বা জ্ঞেয়-পদার্থ 

বা জ্ঞানের বিষয় (০০৩০1৬০ )--এই ধারণ হইতে জড়বাদের 
স্বষ্টি। কিন্তু জড়বাদ পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে, 

এই জ্ঞেয় জড় জগৎ ব। অনাত্া বিষয় হইতেই বিষয়ী ব 

জ্ঞাতান্বরপ আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

এই মতে, প্রথমেই শ্বীকাব করিয়া লওয়া হয় যে, যাহ'কে 

উপলব্ধি করিতে হয়, অথবা যাহ! অনুভবের বিষয়, তাহাকেই 

জড় বা জড়বস্ত্ব বলে। ক্রমে এই কথাও ত্বীকৃত হইয়াছে, 

এই জড় হইতে এমন কিছুর স্থ্টি হয় যাহা জ্ঞাতা। কিন্ত 

এই কথা স্ববিরোধী ও অসঙ্গত। জড়বাদ যেমন একদেশী 

ও অসম্পূর্ণ, ভাববাদ অথব। বিজ্ঞানবাদও সেইরূপ। বিজ্ঞান- 

বাদী বৌদ্ধদের মতে, জড় বা বিষয়ের সত্ব! অন্বীকৃত। ইহার 

মতে সবই মন বা বিজ্ঞান । বর্তমান খুষ্টান সায়েন্সের মতে 

সবই মন, জড় বা জগৎ বলিয়া! কোন-কিছু নাই । এই মতটিও 

'জড়ৰাদের ন্যায় ভ্রমপুর্ণ। জীব, মন বা অহং (5৪০) চিরকালই 
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বিষয়ী, ইহা! অনুভবের কর্তা ব! জ্ঞাতা । অনুভবকার্ষের, অথব৷ 

জ্ঞানের বিষয় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই উহার কর্তীও থাকিতে 

পারে। একটির সত্তা স্বীকার করিলে অপরটির সত্বাও 

অনুমিত হয়। এজন্য মনীষী গ্যেটে (0০০079) যথার্থই 

বলিয়াছেন ই “জীব ব্যাতীত জড় থাকিতে বাকা করিতে 

পারে নাঃ আবার জড় না থাকিলে জীবের সত্তা এবং 

কার্ধকারিতাও সম্ভব হইত না।” 

সুতরাং স্পষ্ট 'বুঝা যাইতেছে ষে, বিষয়ী ও বিষয় এ ছুইটি 

একই ব্যাপক সত্তার ( ব্রন্মেব ) দুইটি অবস্থা । উহ্হারা যেন এ 
সত্তার দুইটি বিভাগ । এ সত্তা অজ্ঞাত ও অঙ্জেয় ৷ স্পিনোজা 

উহাকেই “সাবস্ট্যান্শিয়া" বা মুলতন্ব বলিয়াছেন । হার্বার্ট 

স্পেন্সার উহাকে “অঙ্ছেয়” আখ্যা দিয়াছেন । উহাই 

ক্যান্টের অঙ্ঞাত ও বিশ্বোভীর্ণ সত্তা (117178-77-1156]) 1৯ 

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ইহাকেই 'সবৌত্তম শ্বর' (9০০৫) 
আখ্য। দিয়াছেন, আমেরিকান দার্শনিক এমার্সন ইহাকেই 

“পরমাতআ।” (0%০1-১০1) ধলিয়াছেন এবং বেদীস্তের মতে ইনিই 
“ত্রন্ষ” বা ব্যাপকচৈতন্য | ইনিই বিশ্বত্রক্মীণ্ডের সনাতিন সত্য-_- 

যাহা হইতে সুল, শ্বক্ম ;: অনাত্া, আত্মা--সকলকিছুরই সৃষ্টি 

হইয়াছে । ইহা “একমেবাদ্িতীয়ম্চ অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয়, 

বহু নহে। বিশ্বচরাচর স্থষ্টির প্রারন্তে সবপ্রকাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ 

বিষয় এই এক ব্রহ্মসত্ত। হইতেই উদ্ভূত হয় এবং প্রলয়কালে 
তাহারা সকলে সেই ত্রন্দেই বিলীন হইয়া ষাঁয়। বেদাস্তে 

'জন্মাহ্স্ত যতঃ, স্ুত্রে একথা বলা হইয়াছে । এই অনন্ত 

আধারম্বরূপ ত্রন্দমে মায়! বা প্রকৃতি ছিল এবং সেই প্রকৃতি 

৯| কিন্তু বেদান্তের মতে, মূলতত্বরূপ আত্মা একেবারে অজ্ঞাত 

নন, বরং জ্ঞানের বিষয় । 
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হইতেই প্রকাশমান যাবতীয় বস্ত্র" ও শক্তির স্যষি হইয়াছে। 

এই প্রকৃতিকেই আগ্ভাশক্তি, মহামায়া, জগন্মীত। ইত্যাদি নাম 

দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইতে আমরা 

জানিতেছি যে, বিশ্বের দৃশ্যমান যাবতীয় শক্তি একটি অন্তের" 
সহিত আপেক্ষিকভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইহারা সেই নিত্য ব্রহ্ম ও 
তাহার নিত্য। প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি মাত্র । 

উপনিষং বলে, 

এতস্মাজ্জয়তে প্রাণো মনঃ সবেক্দ্রিণি চ। 

খং বারুজ্যোতিরাপঃ প্রথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥১০ 

“এই মুলসন্তা হইতে প্রাণ, সর্বপ্রকার মানস ক্রিয়া, ইক্ড্রিয়শক্তি 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসকল এবং ভৌতিক শক্তিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে 
ও নানাভাবে এ নানা আকারে পরিবন্তিত হইয়া প্রকাশ 

পাইয়াছে । ইহাই একত্ববাদ না অদ্বৈততত্ব । বর্তমানে 

জামাণ বৈজ্ঞানিক আর্ণে ষ্ট হেকেল-প্রমুখ একত্ববাদীগণ স্বীকার 
করেন যে, এ নিত্য বস্কুই জড়, চেতন এবং সবপ্রকার শক্তি- 

সমূহের উদ্ভবের হেতু । তাহারা বেদান্তের মহান্ সতা 

“এতন্মাজ্জয়তে” ইত্যাদি বাকাও স্বীকার করিয়াছেন । সেই 

এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে একদিকে জীবনীশক্তি অর্থাৎ 

প্রাণ, মন, 'মানসিক ক্রিয়াসমূহ এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তি 
সমন্বিত জীব শ্যগ্টি হইয়াছে, আর অপর দিকে জডরাঁজোোর 

অন্তর্গত দেশ, আকাশ, বায়ু অগ্নি আপঃ (তরল ) ও পুথিবী 

অর্থাৎ কঠিন (5০11৫) প্রভৃতি স্থূল পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। 

এক কথায় সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতেই একদিকে 

জীবাত্মার ও অপরদিকে অনাত্বা বা জড় জগতের বিকাশ 

হইয়াছে। বেদান্তে এটিই অদবৈততত্ব। পাশ্চাত্যের আধুনিক 

১০। মুগ্ডকোপনিষৎ্ ২১।৩ 



জীব ও জগৎ ১৫ 

বিজ্ঞানবাদী মনীষীরা বলেন, "ম্যাটার" অথবা জড়জগৎকে 

অতি-স্বক্ষমীবস্থায় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহা সবাধার 

বা আধারভূত সেই অসীম ব্রহ্মসন্তাতেই পরিণত হইয়া থাকে । 
সেজন্য বেদাস্তের মতে অসীম অনন্ত ত্রন্মসত্তাই নিখিল বিশ্বের 
অনাত্মা এবং আত্মা, অচেতন ও চেতন এই ছুই ভাবের মুলেই 
বিমান | সেই ব্রন্মই বিশ্বের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। 

যদিও ইহা এক ও অদ্বিতীয় তথাপি ইহা অনিবচনীয় 

মায়াশক্তির প্রভাবে বহুরূপে প্রতীযমান হইয়া থাকে । আর 

ইহাই বেদান্তের “মায়? | 

এই জগৎ কেবলই অচেতন পদার্থে শষ নহে, অথবা উহ! 

পরমাণুসমষ্টির সমবায়ের পরিণতি€ নে । এতদিন পথন্ত 
পাশ্চত্যদেশীয় পদার্থবিজ্ঞানবিদ, বাসায়নিক এবং অপরাপর 

জড়বাদীরা বিশ্বাস করিতেন যে, পরমাণুগুলির প্রতোকটি 

অবিভাজ্য পদার্থ এবং উহারা অনন্ত অসীম আকাশে 

ভাঁসিতেছে । উহারা পবস্পরের আকষণ ও বিকধণ শক্তি 

ছুটির অধীন হইয়া! ঘুরিতে,ছ : উষ্ভারা স্বত£ই যাবতীয় নৈসগিক 

বস্তু উৎপাদন করিতেছে এবং উহাদিগের দ্বারাই এই 

পরিদৃশ্যমান জগতের স্থ্টি হইয়াছে । কিন্তু এক্ষণে স্ুুবিখ্যাত 
ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জে. জে. টমসন বিছ্যুতপ্রবাহের প্রয়োগ- 

পদ্ধতির সাহাযো প্রমাণ করিয়াছেন যে, তথাকথিত অবিভাজ্া 

পরমাণুকেও সুক্ষ্তর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে । এই- 
রূপ স্ুক্মতর অংশকেই “ইলেক্ুন ও প্রোটন”_বিছ্যুতিন্ অথবা 
বিছ্যুন্াত্রা। বলে 7 এবং ইহা প্রাচীন হিন্দ্-বৈজ্ঞানিকদিগের 
তন্মাত্রা অথবা শক্তিকেন্দ্র ভিন্ন অপর কিছুই নহে । যদি 

পরমাণুগুলি “ইলেক্ট ন-এরই সমষ্টি হয় এবং যদি 'ইলেক্টন'- 
গুলিই তন্মাত্রা অথবা শক্তিকেন্দ্র হর তাহা হইলে উহার 
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কোথায় থাকে ? এই শ্রন্মের উত্তরে বেদাস্ত বলে, তাহারা 
অনাদি ও অবান্ত সবশক্তিম্বরূপিণী প্রকৃতির আধার সেই 

ব্রহ্মম্ববূপ অনাদি অনন্ত কারণসমুদ্রের মধ্যেই অবস্থিত 
রহিয়াছো এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ম্যাটার» 
জড় বা জগৎ এবং শক্তি বা! মায়া মেই এক অদ্বিতীয় মহাকারণ 

ব্রহ্মত্বরূপের সহিত কিৰপ অভিন্ন সম্বন্ধবিশিষ্ঠ। ইহার এক 
অংশ ম্যাটার ব। জড়জগং, জ্বরের বা বিষয় এবং অপর অংশ 

স্পিরিট, জ্ঞাতা ও বিষয়ী আত্মা । ইতিপুবে বলিয়াছি বর্তমান 

বিজ্ঞানের আলোকে প্রকাশ পাইয়াছে যে, জড়ের স্থষ্টি নাই 

ও বিনাশ নাই । শক্তিও সেই প্রকার স্থষ্টি ও ধ্বংসহীন । জড় 
ও শক্তিকে নানাবিধ মাকারে পরিবন্তিত কবা যাইতে পারে, 

কিন্তু কখনই ধ্বংস কবা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে 

যে, যদি জগতের এক অর্ধাংশ জড় বা জাগতিক শক্তি স্থষ্টি ও 

বিনাশবিহীন হয় তবে জীবের আকৃতি কিরূপ হইবে? উহাও 

কি স্টি ও বিনাশশীল হইবে £ যদি বিশ্বের বহিবিকাশের 

স্থষ্টি ও বিনাশ না থাকে, তবে আবার অর্ধাংশ মন বা জীবই 

কেমন করিয়া জীবন ও মরণের অধীন হইতে পারে? না, 

উহা! অসম্ভব । ব্বরূপত; জীব ও জগতের স্থট্টি ও বিনাশ 

নাই । জড়জগৎ বা বিষয় যদি অনাদি, শাশ্বত ও অবিনাশী হয়, 

তবে জীব অথবা বিষয়ীগ অনাদি এনং অবিনশ্বর হইবে। 

জীব নিত্য ও অবিনশ্বর না হইলে জড়ের নিত্যত্ব অসম্ভব 

হইয়া পড়ে । জীব বা বিষয়ী নিত্য না হইলে জড়শক্তি 
যে অবিনশ্বর তাহার সপ্ধান অথবা পরিচয়ই বা কে লইবে? 

বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত মনীষী ও বৈজ্ঞীনিকই 
এই বিচাধ বিষয় যেন উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন জড়জগৎ ও 

তাহার শক্তির চিরস্থায়ীত্ব ভাবিতে গেলেই 'জীব বা মনের 
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নিত্যত্ব কথাই আগে মনে আসিয়। পড়ে । একটির নিত্যতা 
অসিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপবটির নিত্যতাও নষ্ট হইয়া 

যাইবে । তাই জীব ও জড়ের চরম-বিশ্লেষণ করিয়া জান! 

গিয়াছে যে, উভয়ই স্থপ্টি ও বিনাশবিহীন এবং উভয়ই 
শাশ্বত ও সনীতন। যদি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তিযুক্ত একটি 
চুম্বকের এক প্রান্ত অপরিবর্তনশীল হয়, তবে অপর প্রাস্তেরও 

এরূপ হওয়া আবশ্যক । আবার উহার যে স্থলে উভয় 

শক্তি মিলিত হইয়াছে সেই মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ কেন্দ্রটির 

(0500৪100170) অপরিবর্তনশীলতা৷ স্বীকার করিতে হইবে । 
এই বিশ্ব যেন একটি প্রকাণ্ড চুম্বক-পাথরের মতো । উহার 
একটি দিক জড়জগৎ বা বিশ্ব ও অপর দিক জীব; ব্রহ্ম যেন 

ইহাদের উভয়ের মিলনস্থল । স্ততরাং বলিতে গেলে এই 

তিনটাই অর্থাৎ জড়জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল । 
বেদাস্তে চৈতন্যময় বিষয়ী, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতার স্বরূপকে 

“আত্মা বলে। এই আত্মাই সকলের যথার্থ" স্বরূপ । আত্মা 

অনাদিকাল হইতে আছেন এবং ভবিষ্যতে অনস্তকাল পর্যস্তও 

থাকিবেন, কেহই ইহার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। 

ইন্ড্রিয়গ্রাহহ জগতের আকারসমূহ পরিবত্তিত হইতে পারে, 
কিন্ত শাশ্বত আত্মার কোনদিন কোনপ্রকার পরিবর্তন ঘটিবে 

না। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। সেই কারণ 
গীতায় ( ২২৩) উক্ত হইয়াছে ঃ 

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
* ন চৈনং ক্রেদয়স্তাপো। ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 

মস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে 
দখ করিতে পারে না, জল ইহাকে বিগলিত করিতে পারে 
নাএবং বায়ু ই'হাকে শুফ করিতে পারে না ।” ইনি অচ্ছেগ্ক, 

৮ 
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অদাহা, অব্রেছ্ভ, অশোষ্য, নিত্য, অবিকারী এবং অবিনশ্বর ; 

দেহের নাশ হইলেও আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না । যাঁহা-কিছু 
দেশ ও কালের অধীন তাহাই ধ্বংসশীল, মৃত্যুর অধীন ও 
নশ্বর। যে সকল বস্তুর আকার আছে তাহার মৃত্যুও আছে; 
কেননা £ “জাতস্ত হি ঞ্ুবো মৃত্যুঃ গ্রুবং জন্ম মৃতস্ চ” (২1২৭), 

জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্তস্ভাবী, অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি আছে 

তাহারই ধ্বংস আছে । আমাদের জড়শরীরের জন্ম হইয়াছে, 

সেজন্য ইহার মৃত্যুও আছে। দেহের আকার সর্বদা! দেশ ও 

কালের অধীন, কিন্ত আত্মার কখনও মৃত্যু হইতে পারে না, 

ইনি অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত এবং দেশ ও কালের অতীত । 

আত্ম কখনও দেশ ও কালের অধীন নহেন। যদি আমাদের 

আত্মার স্থষ্টি বা জন্মের বিষয় অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করা 

যায় তাহা হইলে আমরা কখনও উহার স্ষ্টির সন্ধান পাইব 
না; সুতরাং ইহা! সত্য যে, আত্মা আদিরহিত এবং অন্তহীন | 

যে সমস্ত পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ তাহাদেরই কেবল 

পরিবর্তন হইবে এবং কালে তাহাদেরই নাশ হইবে, কিন্তু আত্ম 

চিরকাল একভাবেই থাঁকিবেন, কারণ আত্মা অজর, অমর ও 

শাশ্বত । র 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এই চৈতন্যময় আত্মা এক-_ 

না বু? এই এক জড়পদার্থ বা অনাত্বা সন্বন্ধেও আবার 

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে । কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 
যে, জ্ঞেয় বিষয়, জড়জগৎ বা অনাত্মা যদিও দেশ এবং কালের 

অধীন থাকিয়। নানাভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে তথাপি উহা 
পরমার্থতঃ এক বস্ত ও নিত্য । বেদান্তের মতে জ্ঞেয় বিষয় বা 

জগৎ বিচিত্র ও নানা, কিন্তু জগতের জ্ঞাতা, বিষয়ী বা 'াত্া 

এক ও অদ্বিতীয়। সেই সর্বব্যাপী জ্ঞাতারপ পরমাত্বা এই 



জীব ও জগং ১৯ 

নিখিল বিশ্বের প্রাণরূপে বিদ্যমান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাআ্মীসমূহ 

তাহারই অংশরূপে প্রকাশিত। সেই বিরাটপুরুষ জীবাত্মারূপ 
অংশসমূহের সমগ্টি। সেই বিরাটপুরুষই অনাদি কাল 
হইতে এই বিশ্বত্রদ্মাণ্ডে একমাত্র বিষয়ী ও জ্ঞাতা ; তিনিই 
একমাত্র বিশ্বীত্বা অংশরূপে অবস্থিত। তিনিই এক, অদ্বিতীয় 
বা অনস্ভসত্তারপ অখণ্-চৈতত্তযুমুদ্র, তাহাতেই অসংখ্য 
আবর্তের ন্যায় এই ব্যষ্টি জীবাত্মাসমূহ রহিয়াছে । সেই 
বিরাটপুরুষই আবার প্রথমে হিরণ্যখর্ভ বলিয়া ঝথেদে বণিত £ 
“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে, ভূতম্ত জাত পতিরেক আসীৎ”__ 
ইনি বিশ্বের বিধাতা ও পতিরূপে ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। ইনিই নিগুণ-পরব্রন্ষের সর্বপ্রথম এবং সবৌত্ম 
বিকাশ, আবার ইনিই সগ্ুণ-্রক্ম। এ ব্রক্ষই বিশ্বত্রক্মাণ্ডের 
উপাদান ও নিমিত্তকারণ। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতি 
ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া এই পরিদৃশ্যমীন জগৎ ন্যষ্টি 
করিয়াছেন । এই ভাবটি গীতায় আরও পরিক্ষার করিয়। বল! 

হইয়াছে, যেমন ই “মম যোনির্মহদ্ত্রহ্ম তম্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্” 
(১৪।৩)। ইনি জ্ঞাতা, বিষয়ী, আত্মা এবং চৈতন্যকে 
জ্ঞেয়, বিষয়, অনাত্বা ও জড়জগৎ হইতে পৃথক করিয়াছেন । 

উপনিষদে পুনরায় বল! হইয়াছে £ “যতো! বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি। যৎ প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তি 

তদ্ধিজিজ্ঞাসন্য, তদ্বন্ষেতি 1৮১১ 

ব্রহ্ম হইতেই বিশ্ব সৃষ্টি, তাহাতেই স্থিত হইয়াছে, 
তাহাতেই লীন হইবে । ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান । জীবসম্তি অপেক্ষা 
ইনি অধিকতর শক্তিশালী । কিন্তু আমাদের জীবের শক্তি 
অত্যন্ত ক্ষুত্র। আমাদের জ্ঞান যেরূপ সীমাবদ্ধ, আমাদের 

১১। তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ ৩১ 



২০ আত্মজ্ঞান' 

শক্তিও তদ্রপ সীমাবদ্ধ, কিন্ত পরমেশ্বরের মহতী শক্তির কোন 

আদি ও অন্ত নাই। ঈশ্বরের মহাশক্তির বিকাশ সর্বত্রই এবং 

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই শক্তি নিহিত ও ক্রিয়াশীল । 

ব্রহ্মই অনস্ত জ্ঞানের আধার এবং ইনিই স্বরূপতঃ আমাদের 

আত্মার আত্ম। | 

সকলের এই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূজা ও ধ্যান করা 
কর্তব্য । ধ্যানের সহায়তায়ই আমরা জীব ও জগতের এবং 

পরমেশ্বরের সহিত কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিব। এই 
পরমেশ্বরই নিত্য ও সকলের আঁধার । যেমন, 

তমাত্মস্থং যেইন্তুপশ্বাস্তি ধীরা- 

স্তেষাং স্থখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ 

নিত্যে। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং 

একো বহুনাং যে। বিদধাতি কামান্।1১২ 

ইনি সমস্ত চলমান বস্ত্র এবং অনিত্য নাম ও রূপাদির 

মধ্যে একমাত্র নিত্যবস্ত। ইনিই সমস্ত চেতন পদার্থের 
একমাত্র আকরম্বরূপ। ইনি একই বস্তকে বহুভাবে প্রতিভাত 

করান এবং বিশ্বের সকল জীবের অন্তরস্থিত সমস্ত কামনাকে 

পূর্ণ করেন। ইহাকে হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিতে পারেন যে 
সকল জ্ঞানী তাহারা এই জীবনেই শাশ্বতী শাস্তি লাভ 

করেন। 

১২। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬১২-১৩ 



ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পর্ণমুদচ্যতে । 
পূরণস্য পুর্ণমাদায় পৃণমেবাবশিষ্যুতে ॥৮ 
ও শাস্তি শাস্তি শান্তিঃ। 

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর স্থুল এবং ইক্দ্রিয়ের অগোচর 
স্ু্্প জগতের সকল পদার্থতে পরিব্যাপ্ত আছেন। সেই পুর্ণ 

অনাদি অনস্ত ব্রহ্ম হইতে এই দৃশ্যমান জগতকে বাদ দিলেও 
যাহ অবশিষ্ট থাকে তাহাও সেই অনন্ত ব্রক্ম। ইহাতে ব্রহ্ষের 
পূর্ণতার কোন হানি হয় না। ও শান্তি, শাস্তি, শাস্তি! 



দ্বিতীয় অধ্যায় 
|] ক্ুতি ॥ 

ঈশ্বরের উপলব্ধি অপেক্ষা আত্মজ্ঞানের কথাই বহুলভাবে 
ভারতবর্ষের জন-সমাজে আলোচিত হয় । আত্মজ্ঞানই সেই 

নিধিশেষ আত্মা বা পরমপুরুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে। 
সাধারণতঃ “আত্মা” বলিতে আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং, বা! আমি'-কেই 

বুঝিয়া থাকি, কিন্তু “আত্মা বা “আত্মান্ুভৃতি” কেবল 
আমাদের এই "অহং বা আমি-র জ্ঞান নয়, 'আমি'র 

জ্ঞানকে যাহ। প্রদীপ্ত করে তাহাই আত্মা। ইহা সত্য যে, 
আমাদের “অহং বা জীবাতআমাই এই সকল কার্ষের কর্তা, সকল 

চিন্তার মননকর্তা এবং জ্ঞাতারূপে আছেন । যিনি শরীর এবং 

মনের সকল কার্য সম্পাদন করেন তিনিই “অহং বা 'জীবাত্মা' 

বলিয়া পরিচিত, কিন্তু জীবাত্বা সকলজ্ঞানের একমাত্র প্রতিষ্ঠা- 
রূপ পরক্রন্ষেরই প্রতিবিষ্বমাত্র। পরমাত্মার চিদ্শক্তি বুদ্ধিবূপ 
দর্পণে প্রতিবিশ্বিত হওয়ায় জীবাত্বা শক্তিমান হয় এবং 

শারীরিক ও মানসিক সকল কার্য করিতে সক্ষম হয়। স্তুতরাং 

আত্মা বা আত্মজ্ঞান বলিতে কেবল দেহাত্নীভিমানী "অহং 
জ্ঞানকে না বুঝিয়। মহান আত্মার বা ব্রন্মের জ্ঞানকে বুঝিতে 
হইবে। 

জীবের যথার্থ স্বর্ূপই পরমাআ। তবে সাধারণতঃ 

জীবাতআ্সাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া কল্পনা করা যায়। 

ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্চও বলিয়াছেন ঃ “মমৈবাংশো জীবলোকে 
জীবভূত সনাতিনঃ1”১ 

১। গীতা ১৫।৭ 



আত্মান্তৃতি ২৩ 

স্থতরাং জীবাত্মা বিশ্বের অধিষ্ঠানস্বরূপ বিশ্বাত্বার সহিত 
অভিন্ন। সেই মহান্ আত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের পারমাধিক সত্ব! 
এবং দেশ *ও কালের অতীত 'পরমাত্মা, নামে অভিহিত। 

' ইনি আসলে নিরাকার এবং অপরিবর্তনশীল পরব্রহ্ম 1২ 
পরমাত্মা যখন ব্যষ্টিভাবে “অহমস্মি” এই ক্ষুদ্র “আমি'- 

জ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞাতারপে প্রকাশিত হন তখন ইহাকে 'জীবাত্মাঃ 
বলে। ইনিই যখন আবার ইক্জ্রিয়গ্রাহ্া জয় পদার্থরূপে 

প্রতিভাত হন তখন তাহাকে “জড়-পদার্থ” বলে । কিন্তু নিগুণ 

ব্রহ্ম, জড়পদার্থ ও জীবাত্বা এই ছুই হইতে অতীত । ইনিই 
অন্তর্যামীরূপে জীবাআআার অন্তরে সবর্দা বিদ্ধমান এবং ইনিই 
আমাদের সত্তার প্রকৃত স্বরূপ ; ইনিই আত্মা । যখনই 

আমাদের এইরূপ আত্মান্থৃভৃতি হইবে তখনই ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎকার হইবে, তখনই বৃহির্জগতের সহিত আমাদের কি 
সম্বন্ধ তাহাও বুবিতে পারিব। স্বরূপে আত্মাকে সাক্ষাৎকার 
করাই ব্রন্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায় । 

কেহ কেহ মনে করেন, আত্মার বিলুপ্তিসাধনই বেদাস্ত- 
দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু এই ধারণ! ঠিক নয়।৩ বেদাস্তের 
মতে আত্মার কখনও ধ্বংস নাই, আত্মা অবিনাশী। যদি 

আত্মার বিনাশসাধনই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত তাহ। হইলে 
আত্মা পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল ও বিনাশী হইতেন, ব! 
আত্ম ও ব্রহ্ম কখনও অভিন্ন হইতেন না। পক্ষান্তরে বেদাস্ত- 

দর্শন এই কথাই বলে যে, আত্ম! অপরিবর্তনশীল ও অবিনাশী। 
্ 

২। ক্রন্ষ” বলিতে .“্যাপবত্বাদ্ ক্রঙ্গ”-যিনি সর্বব্যাপক তিনিই 
ব্রন্ধ। আবার বুহত্ব্রক্ব-_বৃহৎ বলিয়। ব্রহ্ম। 

৩। আত্মার পরিবর্তে বরং বুঝিতে হইবে__আমি-র বিলুপ্তি 
সাধনই মুক্তি। 



২৪ আত্মজ্ঞান 

স্থতরাং ইহা! সত্য হইলে কি প্রকারে আত্মার আত্তাস্তিক 
অভাব বা! বিনাশের কথা উঠিতে পারে? ব্রন্মের বিনাশ- 
সাধন যেরূপ অসম্ভব, তেমনি আত্মার বিনাশসাঁধনও অসম্ভব । 

সুতরাং আত্মীর নাশ ' কখনও জীবনের মুখ্য-উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 
হইতে পারে না। 

একমাত্র আত্মানুভৃতি বা আত্মজ্ঞানের সাহাযোই আমরা 
পরমসত্যের উপলব্ধি করিয়া পূর্ত লাভ করিতে পারি। 
বেদে ইহা সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া বিদিত। গ্রীক-দার্শনিক 
সক্রেটিস্ যখন ডেলফির মন্দিরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ 
“পরমজ্ঞান কি?” তখন প্রত্যুত্তরে তিনি দৈববাণীতে 
শুনিতে পাইয়াছিলেন £ “তোমার আত্মাকে জান”_- 'আত্বানং 

বিদ্ধি'। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে ভারতে এই আত্ম 
জ্ঞানের মহিমা বণিত হইয়া আসিতেছে । বেদাস্ত বা 

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কথাও তাই যে, আত্মজ্ঞানই জীবনের 
চরমলক্ষ্য। আমরা যদি ঈশ্বরলাভ করিতে বা তাহাকে 

জানিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে সবাগ্রে আমাদের আত্মাকে 
উপলব্ধি করিতে হইবে; আমাদের অন্তরের অস্তরতম 

প্রদেশে এই প্রশ্ন জাগাইতে হইবে ঃ. আমাদের প্রকৃত 
স্বরূপ কি? আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি? মৃত্যুর পরেই 
বা আমাদের কি হইবে? এই প্রশ্নগুলির প্রয়োজনীয়তা 

আছে ।৪ সাধারণ লোক এই সকল প্রশ্নের সমাধান 
করিতে পারে না কারণ তাহাদের মন দেশ-কালযুক্ত জাগতিক 
ব্যাপারেই লিপ্ত হইয়া থাঁকে। প্রকৃত সত্যান্ুসন্ধিৎস্ 
ব্যক্তিগরে কথা স্বতন্ত্র । তাহারা সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ 

৪| এই প্রশ্নের নাম জিজ্ঞাসা । ব্র্ধসত্রে আছে £ “অথাতো। 
্রদ্মজিজ্ঞাসা”__ব্রন্ধকে জানিবার জন্য জিজ্ঞাস] । 



আত্মাহুভৃতি ২৫ 

করিবার জন্য ব্যাকুল হন, জাগতিক পদার্থ-বিষয়ে তাহারা 
বিতৃষ্ণ ও যতক্ষণ বিশ্বের প্রকৃত রহস্য জানিতে না পারেন 
ততক্ষণ তাহার! চেষ্টা করেন। আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলন্ধি 

করিয়া এ সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করাই তাহাদের জীবনের 

উদ্দেশ্য । এই জড়জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া যতই স্তরে 

স্তরে মানুষ আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই 
তাহার। পরমার্থ সত্যের নিকটবর্তী হন এবং পরিশেষে সেই 
দেশকালাতীত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারেন যে, 
সেই সত্যবস্তই তাহাদের আত্মা হইতে অভিন্ন। আত্মাই 
বিশ্বের একমাত্র কারণ ও কেন্দ্র। দ্রষ্টারপে পরিদৃশ্যমান 
ইক্ড্িয়গ্রাহ্া বিষয় ও বাহাজগৎকে একটি স্ুুবৃহৎ বৃত্তের সহিত 
তুলনা! করা যাইতে পারে । এই বৃত্তের পরিধি যেন স্থুল ও 

জড় পদার্থসমূহ এবং ইহার কেন্দ্র অবিনশ্বর আত্মা। বেদান্ত 
বলে, এই আত্মা কখনও কাহারও বা কোন পদার্থের দ্বার! 
সীমাবদ্ধ হন না; ইনি অসীম, অনস্তু ও অবিচ্ছন্ন; ইনি 

দেশ ও কালের অতীত । কালের দ্বারা আত্মাকে নিরূপণ 

করিতে পারা যায় না, বা দেশের দ্বারা আত্মাকে পরিচ্ছন্ন 

করা যায় না, জগতের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের মতে, ঈশ্বরই এই 
নিখিল বিশ্বের একমাত্র আধার বা অধিষ্ঠান। আত্মা নিজেই 
এই সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রন্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত বলে, আত্ম 

ও ঈশ্বর অভিন্ন। যে মুহুর্তে আত্মান্থভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি 
হইবে সেই মুহূর্তেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, সূর্য, চন্দ্র 
নক্ষত্র এবং বনু দূরবর্তাঁ গ্রহ-উপগ্রহ_যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক 
হইতে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসিতে শতসহস্র বংসরেরও 
অধিক সময় লাগে-_এই আত্মা সে সমস্ত বস্ত্রতেই ব্যাণ্ত হইয়া 

রহিয়াছেন। তাহার পর পাঁঞ্চভৌতিক স্থুলজগতে অথবা সূ 



২৬ আত্মজ্ঞান 

মনোরাজ্যেও যেখানেই যেকোন প্রকারের সত্তা বা অস্তিত 
বর্তমান সেখানেই আত্মার প্রকাশ আছে বুঝিতে হইবে। যে 
চৈতন্তের দ্বারা আমরা বহির্জগতের সত্তা অনুভব করি এবং 
যাহার দ্বারা আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহকে 
অন্থুভব করিতে পারি তাহাই প্রকৃত আত্মা । ইনি আমাদের 
নিকট হইতে দূরে অবস্থিত না থাকিলেও আমাদের মন ও বুদ্ধি 
তাহাকে ধরিতে পারে না। শুক্ুষজুর্ধেদীয় ঈশোপনিষদে বলা! 
হইয়াছে ঃ আত্ম! সর্বসময়েই একরূপ ও সর্বপ্রকার স্পন্দনের 
অতীত, অর্থাৎ নিশ্চল । ইনি মন অপেক্ষাও অধিক বেগবান্। 

ইন্ড্রিয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। সেই 
আত্মা নিশ্চল হইলেও অতি দ্রেতগামী মন ও ইন্দ্িয়াদিকে 

অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।” এই আত্মাই যাবতীয় 

চিত্তবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মূলকারণ। 
আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমর! জানিতে পারি যে, 

সমগ্র জগৎ জড় ও প্রকৃতির শক্তির সমবায়ে উৎপন্ন হইয়াছে ।৬ 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, জড়জগৎ কতকগুলি পদার্থের 
স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পদার্থগুলির 

প্রকৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই বিশ্বের প্রতিটি 
পরমাণুর কম্পন বা স্পন্দন নিরবচ্ছিন্ন চলিতেছে । যাহা 
আমাদের নিকট উত্তাপ, আলোক, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রস ব। 

৫। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো, নৈনদ্দেবা! আপ্র,বন্ পূর্বমর্ষৎ। 
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠ, তন্মিল্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪ 

_-হঈঈশোপনিষৎ 

৬। সাখখ্যদর্শনে প্ররুতিকেই জড়] ও প্রাণহীন বলা হইয়াছে 
প্রাণ ও চৈতন্যাবান পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলনে স্থাি হয়। 

৭। কঠোপনিষদে সমগ্র জগতকে কম্পনশীল বল! হইয়াছে। 



আত্মান্তৃতি ২৭ 

ইন্দ্রিয়ান্ুভৃতির যোগ্য কোনও বিষয় বলিয়া পরিচিত তাহা 
সেই অজ্ঞাত পদার্থের স্পন্দনীবস্থা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
স্তার উইলিয়ম্ ক্ুক্স, বলেনঃ “এক সেকেণ্ডে বত্রিশটি 
বায়ুর কম্পন হইতে শব্দ প্রথম কর্ণগোচর হয় এবং যখন 
এই কম্পনের হার প্রতি সেকেণ্ডে তেত্রিশ হাজারের 

কিছু কম হয় তখন আর শব্দ কর্ণগোচর হয় না। উত্তাপ ও 

আলোকরশ্মির কম্পন এত দ্রুত হয় যে, উহ। প্রায় ধারণার 

মধ্যেই আসে না। পনেরটি রাশির দ্বারা তাহাদের কস্পনের 

হার (প্রতি সেকেণ্ডে) নিরূপিত হয়। আবার সম্প্রতি 

“রেডিয়ম্ত ( ২৪৫10) ) নামক একটি মৌলিক ধাতু আবিষ্কৃত 

হইয়াছে এবং তাহার কম্পনের সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে নব্বই 
লক্ষের দশ লক্ষ গুণের দশ লক্ষ গুণ (1016 171111905 ০1 

101111079 ০1 771111025 ) অপেক্ষাও অধিক বল! হইয়াছে ।” 

সমস্ত জগতটাই পরমাণুর কম্পনবিশেষ। কিন্তু এই কম্পন- 

রাজ্যের বাহিরে এবং প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির মূলে সেই একই 
পরমসত্য আত্মা আছেন ও সকলকে প্রকাশ করিতেছেন । 

আত্মচৈতন্তের সাহায্যেই আমরা কম্পন বা স্পন্দনের অস্তিত্ 
জানিতে পারি। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই জগৎ যে স্পন্দন ছাড় 

কিছু নহে, তাহা কে জানিতে পারিল? স্পন্দন কি 
আপনাকেই আপনি জানিতে পারিল ? না, তাহা হইতেই 

পারে না। গতি হইতে গতিই স্থষ্টি হয়, গতি ভিন্ন অন্ত আর 
কিছু স্থঠি হইতে পারে না৷ এবং ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। 

প্রকৃতির এই চিরস্তন নিয়ম বৈজ্ঞানিকগণ সমর্থন করেন। 

স্থতরাং গতি হইতে গতি ভিন্ন জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হইতে 

পারে নাঃ গতি ব! স্পন্দনের ফলও জ্ঞান নহে + জ্ঞান স্পন্দন 
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ব্যতীত অন্য পদার্থ। ইহা আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত 
করিয়া গতি বা স্পন্দনের অস্তিত্বকেই জানাইয়া দেয় । 

ঈশোপনিষদে আছে £ “অনেজদেকং” অর্থাৎ যাহ স্পন্দন 

অর্থাৎ বিকারবিহীন তাহাই আত্মা। নিজের মধ্যে অনুসন্ধান 

কর এবং দেখ কোথায় সেই স্পন্দনের জ্ঞাতা ও স্পন্দনরহিত 

বস্ত রহিয়াছেন। এই বস্তু মন অপেক্ষাও বেগবান্_“মনসো 
জবীয়ো”। আমর! জানি যে, জগতের মধ্যে মনই সবপেক্ষা 
দ্রেতগামী । আমাদের চিস্তাশক্তি বিদ্যুৎ অথবা অন্ত কোন 

পাথিব শক্তি অপেক্ষাও দ্রেতগামী। স্যার উইলিয়ম্ কুক, 

বলেন ঃ “মস্তি হইতে চিন্তার কম্পনগুলি যে কেন্দ্র হইতে 

বহির্গত হয় সেই স্থানে এ কম্পনের কোনও প্রকার সংখ্যা . 
নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে, কারণ উহ অতিস্ক্স প্রাকৃতিক 
শক্তিপু্জের ছার! দৃষ্ট হয়।” তিনি আরও বলেন £ “যদি 
আমরা এমন কোনও শক্তির ধারণা করিতে পারি ষে, এ শক্তি 

প্রতি সেকেণ্ডে ইংরাজী সংখ্যা হিসাবে সহজ সহত্র টি.লিয়ন 
বার” স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে এবং ইহার উপর আমরা 

যদি আরও এই ধারণা করি যে, এই কম্পনগুলির গতি 

তাহাদের গতির বেগের সহিত সমানভাবে চলে তাহা হইলে 

একটি চিস্তাপ্রবাহ সময়ের অতি ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যেই 
পৃথিবীর চতুর্নিক বেষ্টন করিয়া৷ আসিতে পারে” 

আমরা এখান হইতে ইংল্যাণ্ড কিংবা! পৃথিবীর অন্য কোনও 
দেশের সহিত বেতারবার্তী অবলম্বনে অল্প সময়ের মধ্যেই 
সংবাদ আদানপ্রদান করিতে পারি; কিন্তু এই ব্তোরবাতঠার 

গতি অপেক্ষা চিন্তাপ্রবাহের গতি কিন্তু আরও দ্রেত। এস্থানে 

৮। একের ভাইনে ১২টি শৃন্ত বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহাকে 
ট্রিলিয়ন (00111190 ) বলে। 
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উপবিষ্ট যে কোন ব্যক্তির মন বরাবর সূর্য বা সুর্যমণ্ডল 

ছাড়াইয়া যেখানে বিহ্যুতপ্রবাহ যাইতে পারে না এইরূপ 

অসীমের দেশে যাইতে পারে এবং এই কার্য একটি পলকের 
মধ্যেই নিষ্পন্ন হইতে পারে । ' সময় বা “কাল' মনের 
মধ্যেই বর্তমান । “সময় বা কাল? বলিতে চিস্তাধারার 
ক্রমকেই বুঝায়। একটি চিন্তার পর আর একটি চিস্তার 
প্রকাশ হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশকেই (স্থানকে) 
“সময়? বা কাল? বলে। সুতরাং সময় বা কাল মনোরাজ্যেরই 
অধীন। যাহা এই মন অপেক্ষাও দ্রেতগামী তাহাই আত্ম । 

আমাদের চিস্তাপ্রবাহ অপেক্ষাও আত্মা ভ্রুতগতিশীল । মন 

অর্থাৎ মনের চিন্তাধারা যেখানে ষাইতে পারে না, আত্মা 

সেখানেও যাইতে পারেন; আত্মা সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। এই 
মনের পশ্চাতেই আত্মা আছেন। সুতরাং মনের সমস্ত 

ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষা আত্মার গতি ক্ষিপ্রতর বা দভ্রেততর। 

জ্ঞাতাস্বূপ আত্মার সাহায্য ব্যতীত মন কোথাও যাইতে 
পারে না। আত্মার মহিত বিচ্ছিন্ন হইলেই মন নিক্কিয় হইয়! 

যায়। 

উপনিষদ বলে £ “নৈনদ্েবা আগ্মবন্ পুরবমর্ষৎ 7” অর্থাৎ 
ইন্জ্িয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না, কেনন। 
আত্মা অতীন্দরিয় বস্তু আর সেইজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম 
করিয়াই তিনি বিরাজ করেন। ইন্ড্রিয়গণ আত্মার রহস্য ভেদ 

করিতে পারে না, বা উহাদের শক্তিসমূহ আত্মার প্রকৃত ব্বরূণ্ীকে 
প্রকাশ করিতে অক্ষম, কারণ উহারা দেশ ও কালের দ্বারা 

আবদ্ধ। সেইজন্য দেশ ও কালের যিনি জ্ঞাত তিনিই প্রকৃত- 
পক্ষে ইন্দ্রিযরাজ্যের বাহিরে অবস্থান করেন । যেমন, যখন 

আমরা ্ূর্যকে দেখি তখন এ দৃষ্টি আমাদের “অহংজ্ঞানের 
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বা আত্মচৈতন্যের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কিছু দেখিতে 
হইলে “আমরা কিছু দেখিতেছি; এই ব্যাপারটি আমাদের মনে 
প্রথমে জাগরূক হওয়। প্রয়োজন । আবার এই জ্ঞান হওয়াও 

আত্মার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির 
মুলকারণ আত্মা, এই আত্মা হইতে মন ও চক্ষু বিচ্ছিন্ন হইলে 
আবার স্ূর্যকে দেখা যাইবে না। এ জ্ঞানের ও চৈতন্যের 

কারণ যে আত্মা তাহারই শক্তিতে আমাদের মন ক্রিয়াশীল হয়, 
ইন্ড্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে এবং দেহ ইতস্ততঃ 

সঞ্চরণ করিয়া থাকে । সেজন্য ঈশৌপনিষদে আমরা দেখি £ 

“আত্মা সচলও বটে, আবার নিশ্চলও বটে ; অতি দূরবর্তী 
হইয়াও অত্যন্ত সন্নিকটে আছেন। তিনি নিখিল জগতের 

অন্তরে ও বহির্ভাগে বিদ্মান্ আছেন ।”৯ যখন দেহ একস্থান 

হইতে অন্তস্থানে যায় তখন আমাদের চৈতন্তরূপ আত্মাকে 
সচল বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে আত্মা নিশ্চলই, কারণ 

আত্মা যাইবেনই বা কোথায়? আত্মা কোথাও তো যাইতে 

পারেন না। কেননা আত্ম। চৈতন্যরূপে বিশ্বের সর্বত্রই বর্তমান, 
স্থতরাং যাওয়া-আসা তাহার নাই। যখন একটি ঘটকে এক 

স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়! যাই তখন ঘটের অভ্যস্তরস্থ 
আকাশ ব। দেশকে সচল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক 

এঁ ঘটাকাঁশ কি চলে? না, তাহা সম্ভব নহে। তাহা হইলে 

যে বস্তুটি স্থানাস্তরিত হইতেছে তাহা কি? তাহ আমর 
জানি না। কিংবা ঘটের আকাশ স্থানান্তরিত হইতেছে 

বলিয়াই অন্থমিত হয় যে, ঘট চলে। কিন্তু আসলে সেই 
আকার আবার সীমাবদ্ধ আকাশ বা দেশ ব্যতীত অন্ত কিছু 

সস সপ ররর ররর 

৯। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ব,রে তঘন্তিকে। 

ত্দস্তরস্ত সর্বন্ত তু সর্বস্তাস্ত বাহতঃ ॥.'"ঈশোপনিষৎ ১।৫ 
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নহে। সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারে, যদি আকাশ বা 

দেশ অচল হয় তবে কোন আকৃতিবিশেষেরও গতি হইতে 

পারে না। সুতরাং ইহা! প্রহেলিক বা রহস্থপূর্ণ বলিয়াই 
মনে হয় এবং যখনই আমর! ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করি 
তখনই প্রতি পদে সমস্যা আরও জটিল হইয়৷ পড়ে। 

সমগ্র মনুস্তজীবন একটি রহম্ত। আমরা প্রকৃতির 

অবস্থা বুঝিয়া এই রহস্ত্ের উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করি; 
কিন্তু তাহাতে আমরা আরও বিগ্রান্ত হই। বিজ্ঞানও 

আমাদিগকে এই "দিকে কোন প্রকার সাহায্য করে না। 

বিজ্ঞানের পথে কিছু অগ্রসর হইয়াই বরং আমরা পথহারা 

হইয়। পড়ি । সুতরাং তখন আমাদের কি করিতে হইবে, বা 

কোথায় যাইতে . হইবে তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি 
না। প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক জ্ঞানের এইরূপই অবস্থা হয়। 

জীবনের রহস্যটিকে যথার্থরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাঁয় যে, 

উহী ব্রহ্ষজ্ঞজানেরই আংশিক বিকাশ মাত্র। এ জ্ঞান প্রকৃত 
আত্মারই যথার্থ স্বরূপ। 

যাহা হউক আপেক্ষিক ও জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা এই 

বিশ্বরাচরের রহস্য ভেদ করিতে পারা যায় না। বিশ্বের 

অধিষ্ঠানরূপ সেই সত্যবস্তকে জানিতে বা! উপলব্ধি করিতে 

হইলে বাহ্য প্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া অনন্ত জ্ঞানের রাজ্ো 
আমাদের প্রবেশ করিয়া রহস্য উদঘাটন করিতে হইবে। 

এই প্রকৃতিকে সংস্কৃত ভাষায় “মায়া বলে। এই মায়ার 

্বন্তই আমাদের যত ভ্রম হয়, অথচ এই মায়ার রাজ্যেই 
মাদিগকে বাস করিতে হয়। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় 

' মনও এ মায়! বা প্রকৃতিরই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশ মাল্র। বাহা 

তে যতই আমরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িব ততই আমাদের 
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ভ্রম১০ হইবে এবং সেকারণ আমর! সত্যকার মীমাংসায় উপনীত 

হইতে পারিব না । বৈজ্ঞানিকগণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আসল সমস্তার 
কোনই মীমাংসা হয় না। বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেক বস্তর 
চরম গন্তব্যস্থান অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। বেদাস্ত এখানে বলেন 

যে, কেবল বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা না করিয়া আত্মার 

সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সকল রহস্য ও অজ্ঞান দূরীভূত হয় 
এবং পরমসত্যকে তখনই মানুষ উপলব্ধি করে । আমাদের 

দেহ যখন গতিশীল হয় তখন মায়ার জন্য মনে হয় আত্মা 

গতিশীল, কিন্তু আত্মা কৃটস্থ** ও স্থির । আবার “মায়া” দ্বারা 

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের আত্মা বহুদূরে অবস্থিত, 
কিন্তু বস্তৃতঃ আমাদের কাছে যাহা কিছু 'আছে তাহাদের 

অপেক্ষা আত্মাই সব্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হয়, 

কিন্ত আত্ম! বিশ্বের সর্ববস্তুর অপেক্ষাও আমাদের সমীপবর্তী ; 
ঈশোপনিষদে আছে : “তদস্তরস্ সর্বস্ তথ সর্বস্তাস্ত বাহাত2, 

অর্থাৎ আত্ম! প্রত্যেক স্তরে অন্তরে ও বাহিরে আছেন। কিন্ত 

উহা! কেমন করিয়। সম্ভব হইতে পারে যে একই বস্তু বাহিরেও 

থাকে আবার ভিতরেও থাকে? অথব। বলা যায়, যদি 

আত্মা কোন বস্তুর অন্তরে থাকেন তাহা হইলে আবার সেই 

বস্তর বাহিরে তাহার থাকা কিৰপে সম্ভবপর.হইতে পারে? 

কিন্তু ব্যাপক চৈতন্যের পক্ষে ইহা সম্ভব; কারণ আমর! দেখি 
পাপী সম 

১০। এই ভ্রমের নাম মিথ্যাজ্ঞান-__যাহ সত্য বা ষথার্থ উর 

বিপরীত । শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন “মিথ্যা প্রত্যয়” । 

১১। কৃটস্থ বলিতে অচল অবস্থা । কর্মকার যখন কোন লে 
ভ্রব্য তৈয়ারী করে তখন যে স্থির লৌহবস্তর উপর রাখিয়া ক 

আঘাত করে তাহাকে “কৃট* বলে। 
১৫ 
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যে, দেশ বা আকাশ সকল জিনিসের ভিতরে ও উভয় দিকেই 

থাকিতে পারে। দৃষ্টাস্তম্বর্ূপ বলি, যেমন একটি ঘর চতুদ্দিকে 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দেশ বা আকাশ-বস্তুটি ঘরের মধ্যেও 
আছে আবার বাহিরেও আছে। কিন্তু তাহা হইলে প্রাচীর- 
গুলি কি? উহার! কি দেশ বা আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন বা 

বিভিন্ন? উত্তরে বলিতে হয়-_না, প্রাচীরগুলি সীমাবদ্ধ 

আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; আকাশের সাহায্যেই উহারা' 
থাকে ও আছে; সুতরাং এ প্রংচীরগুলিকে আকাশই১২ 

বলিতে হইবে । প্রাচীরে স্থিত আকাশ খণ্ড ঘরের মধ্যস্থিত 

আকাশটাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক কি 
প্রাচীর এরূপে আকাশকে আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে ? উত্তরে 

বলিতে হয়__না” কারণ গৃহমধ্যস্থ দেশ বা আকাশ বাহিরেও 

ব্যাপ্ত আছে। আমরা কি এই. অনস্ত আকাশকে সীমাবদ্ধ 
করিতে পারি? না, পারি না। এইরূপে মনের দ্বারাও 

আমাদের আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে আমরা 

অকৃতকার্ধই হইব, কারণ মন এত বড় নহে বা এত শক্তিশালী 

নহে যে, উহ। সর্বব্যাপী আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
পারে । ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহও এই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে 
পারে না। তাহ। ছাড়া পঞ্চভৌতিক আকারবিশিষ্ট কোন 
পদার্থের দ্বারাই আত্মাকে বিভক্ত কর! যায় না, কারণ ইহার! 

প্রত্যেকেই আত্মার সত্তাতেই সত্তাবান ৷ অতএব এই আত্মাকে 

যখনই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব তখনই 

ইহাকে অসীম ও অনস্ত বলিয়া১৩ বোধ হইবে । সাধারণত 

১২। আকাশ" কিনা স্থান বা অবকাশ, অর্থাৎ দেঁশ। 
১৩। কিটস্থ' বলিতে অচল অবস্থা | কর্মকার যখন কোন লোস্বক্ 

৬) 
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বলিয়া থাঁকি-_-আমরা সসীম জীব, কিন্তু বাস্তবিক তাহ৷ 

নহি। একই সসীম ৪ অনন্ত সত্তা বিচিত্র শাস্ত ও সসীম 

আকারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত . হইতেছেন। এই সসীম 

আকারগুলি আবার দেশ বা আরাশেই অবস্থান করিয়া 

থাকে ; আকাশের বাহিরে ইহারা থাকিতে পারে না। সেই 

রূপ ভিন্ন ভিন্ন জীব সেই অনস্ত আকাশসদৃশ নিবিশেষ আত্মার 

মহান্ সত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। 
উপনিষদে আছে £ “যে ব্যক্তি আত্মাতে সর্বভূতকে দর্শন 

করেন এবং সবভূতে আত্মাকে দর্শন করেন তিনি কাহারও 

প্রতি দ্বণা প্রদর্শন করেন না।”১5 যিনি আব্রন্গস্তম্ব পর্যস্ত 

সকল বস্তকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন, যিনি সবত্র 
সকল পদার্থে চিরপবিত্র আত্মার সত্ত। ও মহিমা! প্রত্যক্ষ করেন, 
তাহার নিকট কিছুই আর উপেক্ষণীয় বস্তু থাকে না। 

সীমাবদ্ধ আপেক্ষিক জ্ঞান হইতেই দ্বণার স্যষ্টি হয় এবং 
আপেক্ষিক জ্ঞানই সকলকে এক বস্তকে অন্য বস্তু হইতে 

পূথক বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। কিন্তুষখন আমরা অপরের 
মধ্যে আমাদেরই আত্মীর সত্তা উপলব্ধি করি তখন আর কিরূপে 

অপরকে ত্বণা করিতে পারি? আমাদের নিজের আত্মাকে 

অথবা নিজেকে ঘৃণা কর! যেরূপ অসম্ভব, অপরের আত্মাকে 

বা অপরকে ঘ্বণা করাও সেইরূপ অসম্ভব । আত্মজ্ঞান-জনিত 

বিভিন্ন ফলের মধ্যে এই দ্বণা না করাও একটী ফলস্বরূপ । 
আত্মজ্ঞানের অবস্থায় ঘ্বণার ভাব একেবারেই থাকিতে পারে 

না, আর ঘৃণার ভাব চলিয়া গেলে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি স্থার্থ- 

বব তৈয়ারী করে তখন যেস্থির লৌহ বস্তর উপর রাখিয়। তাহাতে 

আঘাত করে, তাহাই “কৃটস্থ” | 
১৪। ইঈশোপনিষৎ, ১৫ 
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জনিত কুপ্রবৃত্তিগুলিও সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায়। সুতরাং 
তখন অবশিষ্ট থাকিবে কি? আত্মজ্জানের প্রকাশ হইলে ঘৃণার 

ভাব ও স্বার্থজড়িত মানবীয় ভালবাসা দূর হয় এবং তাহার 
পরিবর্তে আত্মজ্ঞানীর হৃদয়ে নিংস্বার্থ ভগবৎ প্রেম ও সর্বজীবে 

ভালবাস৷ স্কুরিত হয়। যথার্থ প্রেম অভেদ বা একত্বভাবের 
প্রকাশক । যেমন দেহের উপর মমত্বের ভালবাসার জন্য 

আমর। দেহকে আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়। মনে করি,১« 

তেমনি পরমাত্মকে ভালবাসার জন্ত আমরা নিজেকে 

পরমাত্মার সহিত অভিন্ন মনে করি। যদি সেই পরমাত্মাীকে 

আমরা অপরের মধ্যেও দর্শন করি তাহা হইলে তাহাকেও 

নিজের আত্মার স্তায়ই না ভালবাদিয় থাকিতে পারি না। 

এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আমরা “তোমাকে তুমি যেরূপ 
ভালবাস, তোমার প্রতিবেশীকেও সেরূপ ভালবাসিও-_যীশু- 

খুষ্টের এই পবিত্র বাণী*৬ বা উপদেশের অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিব। যীশ্রথুষ্টের এই উপদেশ যে একেবারে 

অনন্যসাধারণ তাহাও নহে। বেদাস্ত অতি প্রাচীনকাল 

হইতেই এই সত্য শিক্ষা! দিয়া আসিতেছে । তবে ইউরোপ ও 

আমেরিকাবাসী খুষ্টানগণ নাকি বলেন যে, যীশুথুষ্টই কেবল 

এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা জানেন না যে, এ সত্য 

বেদাস্তেরই মূলনীতি এবং ভিত্বিন্বরূপ ॥ 

১৫। আচার্ধ শঙ্কর অধ্যাসভাষ্ের গোড়ায়ই এই ধরণের ভ্রমের 
পরিচয় দিয়াছেন। 

সীম! ও অন্ত বা শেষ থাকিলে তবে সসীম ও শান্ত বলিয়] মনে হয়, 
কিন্ত যাহার সীমা! ও শেষ নাই তাহা অনস্ত ও অসীমই হয়। 

১৬ এু.০%9 61191210000 &৪ 61৩ ৪91? বলেছেন যাশুধুষ্ট | 

অপরকে আপনার ন্যায় উপলদ্ধি করিলে তবেই ভালবাসার রূপ সার্থক 
হয়। 



৩৬ আত্মজ্ঞান 

দেহ, মন ও বাক্যে একত্বভাবে প্রকাশের নামই “প্রেম? 

উপনিষদে আছে £ “যে সময় সর্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক হইয়া 
যায় অর্থাৎ আত্মার সহিত সকল ভূতকে যখন অভিন্ন বলিয়। 
বোধ করা যায় তখন সেই একত্বদর্শ জ্ঞানীর পক্ষে মোহই 

বা কি, শোকই বাকি? অর্থাৎ তাহার শোক ও মোহ কিছুই 
থাকে না।৯? 

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সর্বভূতের সহিত একত্বানুভূতি হয় । 
যখন সর্বভূতকেই এক মহান্ বিশ্বাত্মার অতিন্নরূপ বলিয়। 
বোধ হয় তখন আর কোন ভয়ও থাকে ন! বা শোকও থাকিতে 

পারে না ; কারণ আত্মা ব্যতিরেকে তখন এমন কোনও 

পদার্থ ই আর অবশিষ্ট থাকে না_ যাহার জন্ত শোক করিতে 

হইবে বা ছুখভোগ করিতে হইবে । যতক্ষণ দ্বৈতজ্ঞান ব৷ 
বহুত্বজ্ঞান থাকে ততক্ষণই শোক, ছুঃখ ও ভয় ইত্যাদির উদয় 

হয়। যদি ভয় ব। ছুঃখজনক বিষয়গুলি সেই ব্যাপক আত্মার 

সহিত এক হইয়া যায় তাহা হইলে শোক ও ভয় কিছুই 
থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ “আত্মার বাহিরে অন্য কোন বস্তু বা 

বিষয় আছে" এই জ্ঞান থাকিবে ততক্ষণ শোক, ছুঃখ বা ভয়ের 

কবল হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব না। সেইজন্য এক 

ও অদ্বিতীয় আত্মার 'জ্ঞানলাভ হইলে শোক, ছুঃখ, ভয়, মোহ ও 

বিচ্ছেদ সমস্তই চিরদিনের জন্য অস্তহিত হইয়া যায় এবং 

ইহাই আত্মজ্গানের অন্যতম ফল ।১৮ 

১৭। যন্মিন্ সর্বাণি তৃতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ | 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্য তঃ || 

.. -ঈশোপনিষৎ্ ৭ 

১৮। উপনিষদ আছে ঃ “ভিদ্যতে হৃদয় গ্রস্থিঃ""", প্রভৃতি আত্ম- 
স্বরূপের জ্ঞান হইলে সকল সংশয় দূর হয়। 



'আত্মাঙ্থভূতি ৩৭ 

কেহ কেহ মনে করেন যে, বেদাস্ত আমাদিগকে স্বার্থপর 
হইতে শিক্ষা দেয়, কিন্তু ইহা ঠিকু নয়। বেদাস্তের মতে 
আত্মানুভূতি হইলে আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং-জ্ঞানটির বিনাশ হয় 
এবং এই ক্ষুত্র “অহং, বা দেহাত্ম-বুদ্ধির লোপের সঙ্গে সঙ্গে 

অহস্কারপ্রস্ৃত স্বার্থপরতাও দূর হয়। “বিরাট অহ বা সমগ্র 

ব্রন্মাগ্ুই আমার, এই বোধ এবং ক্ষুদ্র অহং, বা দেহাত্মবোধ, 
এই ছুইটির অর্থ বাস্তবিক এক নহে১৯। “বিরাট অহ বলিলে 

প্রকৃতপক্ষে আমর! পরমাত্াকেই বুঝি এবং পরমাত্মাই আমাদের 
যথার্থ-ম্বরূপ। আমাদের আত্মার যথার্থ-স্বরূপ এশী-শক্তিতেই 
পরিপূর্ণ । অতএব আত্মা” এই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে 
আমরা স্বরূপতঃ যিনি সেই এশীশক্তি-সম্পন্ন পরমেশ্বর 

তাহাকেই বুঝি এবং সেজন্য “আত্মার কথা বলিলে মানুষের 
আর স্বার্থপরতার ভাব উদ্দিত হইবে না । এই আত্মা সম্বন্ধে 
ঈশোপনিষৎ বলিয়াছে ঃ 

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্সাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। 

কবিমণীষী পরিভূঃ স্বয়ন্তুর্যাথাতথ্যতোহ্র্থান্ ব্যদধাৎ 
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥২০ 

অর্থাৎ জ্যোতির্ময়, স্থল ও সুক্ষ শরীররহিত, অক্ষত, 

স্নায়ুকেন্দ্র অথবা মস্তিক্ষের দ্বারা অস্পষ্ট, নির্মল নিষ্পাপ, 
ধর্মীধর্ম-বিবজিত, কবি ( ভূতভবিষ্যদ্র্তমানদর্শা ), মণীবাী 
( মনের প্রভু বা সর্বজ্ঞ ), পরিভূ ( সবৌপরি বিরাজমান ), স্যস্ত 
( উৎপত্তি বা হেতুরহিত, স্বয়ংপ্রকাশ ) সেই পরমাত্বা সমস্ত 

পদার্থকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন এবং সংবৎসরাধিপতি 
শা টিলা শপ পপি শনি সদা শপে সস 

১৯। শ্রীরামরুষ্দেব “পাকা আমি, ও “কাচা আমি”-র কথা 

বলিয়াছেন । পাক1-আমি যথার্থজ্ঞান এবং কাচা-আমি অজ্ঞান | 

২০। ঈশোপনিষৎ ৮ 



৩৮ আত্মজ্ঞান 

প্রজাপতিগণকে স্ব-্ব-কর্তব্য বিষয়সমূহ যথাঁথরূপে দান 
করিয়াছেন ।” এই পরমাত্ম বিশ্বব্রন্মাণ্ডের কেন্দ্রম্বরূপ হইয়! 

ওতপ্রোতভাবে সববস্তুর অস্তরে ও বাহিরে বর্তমান । 

আমাদের মন' যেখানে যাইবে আত্মাও সেখানেই যাইবে, 
কারণ আত্মাকে ছাড়িয়া মন কখনই থাকিতে পারে না। 

বুদ্ধিকেও এই আত্মাই আলোক প্রদান করিতেছেন? এই 
আত্মা পবিত্র, নিষ্ষলঙ্ক এবং সর্বপাপরহিত । এখানেই কিন্তু 
আমরা খুষ্টানমত হইতে বেদান্তমতের পার্থক্য স্পষ্টরূপে দেখিতে 

পাই। খুষ্টানগণ বলেন, মানবের আত্মা জন্ম হইতেই পাপী ; 

কিন্ত বেদান্ত বলে, আত্মা সর্বপাপবজিত ও চিরপবিভ্র ৷ 

বাস্তবিক এই শাশ্বতী শিক্ষা আমরা বেদাস্ত হইতেই লাঙ 

করি। তবে ইহার দ্বারা আমাদের এরূপ মনে করা উচিত 

নহে যে, তাহা হইলে বেদান্ত মানুষকে পাপকর্ম করিতে উৎসাহ 

দান করে। বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্তই মানুষকে শিক্ষা 

দেয়, যেই মুহুর্তে আত্মজ্ঞান লাভ হইবে সেই মুহূর্তেই সমস্ত 
অসং প্রবৃত্তি দূর হইয়া যাইবে এবং পাপকর্ম হইতে বিরত 
হইয়। মানুষ চিরপবিত্র হইবে । | 

আত্মা মানবশরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাঁকিলেও প্রকৃতপক্ষে 

অশরীরী ও অসীম । আসলে আত্মার কোন আকার নাই; 

অর্থাৎ স্থুল ও স্ুশ্্ম এই উভয় প্রকার আকার তাহাতে নাই। 
জগতে যে সকল স্ম্প্ আকার আছে এবং এমন কি সবৌৎকুষ্ট 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না এরূপ সুক্ষ 
আকারও আআকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা সবপ্রকার 

আকারবজিত।২১ কিন্তু আত্মাই আবার যে কোনও রূপ বা 
৯০৮ ৮৮ পপ শে পল পাত | শীত আপ টা শাপি্পাশসেপসপী াশীা শিপ 

২১। কেননা! আকার বলিলেই দেশ ও কাল বুঝায়। কিন্ত 

আত্মার কোন দেশ ও কাল নাই । 



আত্মানুভৃতি ৩৯. 

আকার ধারণ করিতে পারেন ; সবপ্রকার রূপই আবাঁর এই 

আত্মাতেই বিদ্যমান | 
আত্মা শরীরস্থ স্ায়ুকেন্দ্রেরে এবং মস্তিক্ষের যাবতীয় 

ক্রিয়ার বহিঃপ্রদেশে অবস্থিত । জড়বাদীর। বলেন, মস্তিষ্ক ও 

স্বায়ুকেন্দ্রসমূহের স্পন্দনের ফলে “অহংজ্ঞান” বা “আত্মবোধ' 

সৃষ্টি হয়। কিন্তু বেদাস্ত সেকথ। সমর্থন করে না। বেদাস্তের 

মতে, স্নায়বিক শক্তিকেন্দ্রসমূহ বা মস্তিকষপ্রন্থত শক্তিরাশি 
কিন্ত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাঁ। দেহের পরিবর্তনে 

শাশ্বত আত্মার কোনও পরিবততন হয় না। স্ুলদেহের বর্ণের 

বা আকৃতির ভাবাস্তর ঘটিতে পারে, এ দেহ রোগগ্রস্ত হইতে 
পারে, উহ1 বিকলাঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু এ রোগ বা অজহীনতা। 
আত্মার কিছুই' পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না। বরং 
আত্মজ্ঞান মনুষ্যকে স্সায়ুদৌর্বল্য বা অপরাপর দেহাদি নিমিত্ত 

ছঃখ ও ব্যাধি হইতে মুক্ত করে, সেজন্য আত্মজ্ঞানী বাক্তির 
স্ায়ুদৌর্বল্য, ব্যাধি বা দেহজনিত কোনও ছুঃখ থাকে না।২২ 

“কবি'-শব্দ কাব্য-রচয়িতাকে বুঝায়; কিন্ত ইহার প্রকৃত 
অর্থ “দবদশ? । আত্মাই এই নিখিলবিশ্বের মহান্ “কবি” বলিয়া 
বমিত হইয়াছেন । প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী তিনি “কবি” এবং 
তাহার কাব্য হইতেছে এই বিশ্ব্রন্মা্ড। ঈশ্বরের মহিমা সুন্দর- 
রূপে বর্ণনা করিতে হইলে তাহাকে “কবি' এবং বিশ্বরাঁজ্যকে 
তাহার রচিত “কাব্য বলিলেই সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশ পায়। 
তাহাকে আবার সবাপেক্ষা নিপুণ চিত্রশিল্পী বলিয়াও অর্থ কর! 
হইয়াছে। বৃর্যোদয় এবং সূর্যাস্তকালে তাহার শিল্প নৈপুণ্য 

পোস্ট পাস 

২২। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও ধাহার৷ পৃথিবীতে শরীর ধারণ 
করিয়া বাচিয়। আছেন তাহাদিগের নিকট দুঃখ, ব্যাধি প্রভৃতি উপস্থিত 

হইলেও ইহার! তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে ন]। 



৪5 আত্মজান 

আমরা প্রত্যক্ষ করি |. এই অসীম আকাশে যে আমরা সুর্য, 

চক্র, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি 'দেখি তাহা সেই অনস্ত 

শক্তিমান শিল্পী বিশ্বনিয়স্তার অদৃশ্য হস্তরচিত চিত্র ব্াতীত 
আর কিছুই নহে । 

আত্মার যথার্থ স্বরূপ কোন-কিছু ভাল-মন্দের ও ধর্মধর্মের 

উপরে নির্ভর করে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে, 

আত্মা ভাল ও মন্দের অতীত কিরপে হইতে পারেন? 

আবার কেহ কেহ বলেন আত্মা কেবলই ভাল, মন্দের সহিত 
তাহার কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাল এবং মন্দ 

ছইটি আপেক্ষিক শব্দ; ভালোর সত্বা মন্দের অ্তিত্ের 

উপর নির্ভর করে। তাই আমর একটিকে অপরটি হইতে 

বিচ্ছিন্নভাবে রাখিতে পারি না। যদি “মন্দ-শব্দটি জগতে 

না থাকে তাহা হইলে “ভাল” শব্দটিও থাকিবে কিভাবে? 
একটিকে সরাইয়া৷ লইলে অপরটিও থাকিবে ন1। ধর্ম ও অধর্ম 

এবং পুণ্য ও পাপ স্বন্ধেও এককথা। ইহারা পরস্পর 

আপেক্ষিক শব্দ মাত্র, একটির অস্তিত্ব ভাবিলে অপরটির 

অস্তিত্বও ভাবিতে হয়। কিন্তু নিবিশেষ পরমাত্মা, আপেক্ষিক 

রাজ্যের বাহিরে ; সুতরাং ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য এবং ধর্ম 

ও অধর্ম কোন-কিছুই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।১৩ 

উপনিষৎ বলে, পরমাত্বা ভিন্ন অন্ত-কোন ভ্ষ্টা বা অন্থা 

কোনও জ্বাতা নাই। এই নিখিলবিশ্বের জ্ঞাতা আর কে 
হইতে পারেন? একমাত্র সর্বজ্ঞ আত্মাই জ্ঞাতারপে আছেন 
এবং তিনিই সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তু জানেন। আমাদের ' 

অন্তরে জ্ঞাতারপে বিরাজমান আত্মাই আবার সেই সর্ধজ্ঞ 

২৩। গীতায় আছেঃ ্থখে ছুঃখে সমে কতা” । সখ ও ছুঃখ সমান 

জ্ঞান হয় আত্মজ্ঞান লাভ হইলে | 



আত্মাহুভূতি ৪১ 

ঈশ্বরের নির্দেশক । অথচ বিশ্বের অধিকাশ লোকই কিন্তু 

এই পরমসত্যকে জানে না। অধিকাংশ ধর্মপ্রচারকও ইহ। 

শিক্ষা দেন না। কারণ তাহারা নিজেরাই এই সত্য উপলব্ধি 
করিতে পারেন ন! যে, ঈশ্বর যদি সর্ধভূতের জ্ঞাতা হন তাহা 
হইলে আমাদের অস্তরস্থ জ্ঞাতা ও সেই বিরাট জ্ঞাতা পর- 
মাত্বারই অংশমাত্র। বেদান্ত এই কথা শিক্ষা দেয় যে, প্রথমে 
শরীরস্থ জ্ঞাতাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্বগত সর্বজ্ঞ 
বিরাট পুরুষরূপী বিশ্বের জ্ঞাতাকে জানিতে পারা যাইবে । 

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা কখনও জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে 

পারেন না, কেননা তিনি সকল সময়েই বিষয়ী বা জ্ঞাতা ।২৪ 

লোকে যে ঈশ্বরের উপামন1 করে, সেই ঈশ্বরকেই সকলের 

অন্তর্ধযামী ও বিরাট জ্ঞাতা বলিয়! বুঝিতে হইবে। বেদাস্তের 
মতে ঈশ্বর ও আত্মা অভেদ। ঈশ্বর আমাদের অন্তর হইতে 

অস্তরতম এবং এই অভেদ সম্বন্ধই উপলব্ধির বিষয়। কিন্ত, 
খুষ্টান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মসন্প্রদায়ের মতে ও শাস্ত্রে ঈশ্বর 

মানুষের নিকট হইতে বহু দুরে অবস্থান করেন । তাহাকে 
এতদূরে স্থান দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার নিকটে উপস্থিত 

হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে ছুরাঁশ। মাত্র । কিন্তু বেদান্ত 

আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তা যাহা-কিছু আছে তাহ 
অপেক্ষাও সন্নিকটে ঈশ্বরকে আনিয়া! দিয়াছেন । যদিও এই 

আত্মা পরিভূ” বা সবব্যাপী তথাপি তিনি প্রকৃতির বাহিরেও 

সবত্র আছেন। তবে আত্মা সর্বভূতে অবস্থান করিলেও সকল 

ভূত ও আত্মা কিন্তু এক বস্ত নহে কেনন৷ বৈচিত্র্যে ভেদভাব 
স্থপ্টি করে। জড়-জগতের পরিবর্তনশীল অবস্থাসমূৃহ এই 

. ২৪ তবে বিষত্্ী ব1 জ্ঞাতা থাঁকিলেই বিষয় ও জ্ঞান থাকিবে, 

কেনন! ইহার! আপেক্ষিক । তাই আত্ম! জ্ঞান ও জ্ঞাতাঁর অতীত। 



৪২ আত্মজ্ঞান ' 

আত্মাকে বিকৃত করিতে পারে না। আত্মা প্রকৃতির সকল 

বিকার হইতে অতীত হইলেও আবার প্রকৃতির প্রত্যেক অণু ও 
পরমাণুর মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ইনি 'বয়স্তু, অর্থাৎ 
ইহার*কোনও কারণ নাই এবং কার্যও নাই। পরমাত্বা কার্ষ- 

কারণসূত্রের সম্পূর্ণ অতীত; অর্থাৎ পরমাত্বার কার্য ও কারণে 

কোনও ভেদ নাই। তবে ইহার কোনও কারণ না থাকিলেও 
ইনি সকল বস্তুর কারণম্বরূপ।২৫ প্রকৃত কথা এই ঘষে, 

পরমাত্মা কার্ধ-কারণ নিয়মের অধীন নহেন। পরমাত্। অনাদি- 

কাল হইতে স্বয়ন্তু অবস্থায় আছেন এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল 
এইবরূপই থাকিবেন। ইহার আদি ও শেষ কেহ দেখিতে পায় 

না। কোন বস্তর আরম্ত ও শেষ থাকিলে তাহা কালের 

অধীন । ইহাকে বিচার করিয়। অনুসন্ধান করাও মনোরাজ্যের 

ব্যাপার। এই বহিবিকশিত বিশ্বের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে 

অবশ্য অনুসন্ধান করিতে পারি, কিন্তু আত্মা সন্বন্ধে তাহা করা 

চলে না, কারণ আত্মা দেশ, কাল, নিমিত্ত, এবং চিন্তা, মনন 

প্রন্থতি কার্ধের একেবারেই অতীত। তাই আত্মার আদিও 

নাই, অন্তও নাই, আর আদি ও অন্ত নাই বলিলে ম্বীকার 

করিতে হয়) আত্মার জন্ম নাই। | 

আত্মা সবজ্ঞ। আতা। জ্বানসমুদ্রবিশেষ । সকল আপেক্ষিক 

জ্ঞান এ সমুদ্রেরই আংশিক বিকাশ । স্থতরাং আমর! বুঝিলাম 
যে,লোকে ঈশ্বরকে যে সকল বিশেষণে বিশেষিত করে সেই 

সকল বিশেষণ আম্মা-সন্বন্ধেও বেদান্ত প্রয়োগ করিয়াছে । 

লোকে বলে, ঈশ্বর সবজ্ঞ, সব্শক্তিমান, সবব্যাপী, নিত্য ও 

২৫। অৈতবেদাস্তে ব্রহ্ষকে কার্-কারণের এবং সকল আধি- 

ঠানেরও অতীত বলা হইয়াছে । যেহেতু কারণ ও অধিষ্ঠান বিশেষণ, 

তাহা অখণ্ড আত্মাকে বিশেষিত করে। 



আত্মান্ভৃতি ৪৩, 

অসীম ।' বেদাস্তেও আত্মাকে এরূপ বল। হইয়াছে । পরমাত্ম। 
আমাদিগেরও আত্মাম্বূপ। আত্মজ্ঞান হইলেই জানা যায় 

যেগুলি ঈশ্বরের বিশেষণ সেগুলিই আবার আত্মারও বিশেষণ 
যদিও তাহারা আরোপিত। যাহারা এই পরমাত্মার 

উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহারা অজ্ঞানতার মধ্যে বাস 

করে এবং তাহাদিগকে অজ্জ্রানজনিত ছুঃখ ও ক্রেশ ভোগ 

করিতে হয়।” তাহাদের সর্বদাই ভীত ও অস্থখী থাকিতে 

হয়। মৃত্যুর নামেও তাহারা ভয় পাঁয়। তাহারা এই 
পাথিব জীবন ধারণের অন্তরায়গুলিকে ও দেহের নাশ বা! 
মৃত্যুকে ভয় করে। তাহার! দেহাত্ববুদ্ধির জন্য জড়দেহে এরূপ 

গভীরভাবে আসক্ত হয় যে, উহা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা 

স্বদা হৃদয়ে পৌষণ করে ও আপন জীবনকে ছুঃখময় করে। 

তাহার ইন্দ্রিয-ম্থখ এবং পাথিব ভোগবিলাস ভালবাসে এবং 

যখনই উহাদের অভাব হয় তখনই অিয়মাণ ও হতাশ হইয়া 
পড়ে। তাহাদের বিবেচনায় এই পাঁথিব জীবনে এ সমস্ত 

স্বখভোগ ভিন্ন অন্ত আর কোনও উচ্চতর লক্ষ্য বা আকাঙা 

থাঁকিতে পারে না। এইপ্রকার ব্যক্তিগণের জীবন সর্বদা ভয় 
ও অশান্তিপূর্ণ ই হইয়া থাকে। ধাহারা ধনবান, তাহাদের 
চিত্তে ধন-সম্পত্তি নাশের ভয় থাকে এবং যাহাদের স্থনাম ও 

উচ্চপদ আছে তাহাদেরও এ সকল নাশের ভয় আছে। 

সাধারণ লোকের জরা, রোগ ও মৃত্যুভয়জনিত ছুঃখভোগ 

তে। আছেই। বাস্তবিক এই শ্রেণীর লোক কি কখনও 

জগতে যথার্থ সুখ ও শাস্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইতে পারে ? 

কখনই না। ষীহার! ভয়মুক্ত হইয়াছেন তীহারাই জগতে 
একমাত্র সখী । আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই সকল ভয় জয় কর! 

যায় এবং তখন হৃদয়ে অনাবিল আনন্দের প্রবাহ বহিতে 
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থাকে ।২৬ শাশ্বত আনন্দ লাভের নামই অভয় । অথবা! বৈরাগ্য 
বা নিষ্কামবৌধ অভয় | সুতরাং যাহাতে এই জীবনেই আমর! 

মাত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি তাহার জন্য সম্যক্রূপে ঘত্বশীল 

হওয়া উচিত। আত্মজ্ঞানের আলোক ত্বীমাদের অজ্ঞানান্ধকার 

দূর করে ও সেই সম্বন্ধে অজ্ঞান জন্য ভয়, শোক, হুখে, জন্ম, 

মৃত্যু ও এমন কি পরাধীনতা, সর্বপ্রকার বন্ধনাদি ও নোহাদি 

হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে। 

স্বার্থপরতাই অজ্ঞান ব৷ অবিদ্ভা এবং ইহা অজ্ঞান হইতেই 

প্রন্তত। এই অঙ্ঞানই আমাদের এশ্বরীক ভাব ও আত্মাকে 

আবরণীশক্তি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিক্ষেপশক্তি 

দ্বারা জড় দেহই যে আত্মা এই “মিথ্যাজ্ঞান? স্থষ্টি করে ।২ 

এই অবিগ্ভার অচিস্ত্য শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া আমর! 

আমাদের প্রকৃত আত্মন্বরূপ ভুলিয়! যাই এবং আমাদিগকে 

মরণশীল মানবের পুত্র বা কন্যা ইত্যাদি বলিয়া ভাবিয়া থাকি। 

এই-প্রকারে আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ি এবং “আমি, আমার 

ইত্যাকার ্বার্থপরতার পাঁশে আবদ্ধ হই। আত্মজ্ঞান অবিদ্ধা 

নাশ করে তখন নিঃস্বার্থভাবের উদয় হয়। তিনিই ধন্য ধাহার 

২৬। আনন্দং ব্রন্ষণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।_ 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৯ 

২৭। “অজ্ঞানন্তাবরণবিক্ষেপনামকমন্তি শক্িদ্বয়ম্। আবরণশক্তি- 

তাবৎ * * অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যাত্মানমপরিচ্ছিন্নমসংসারিণম্ অবলোক- 

ফিতৃবুদ্ধি পিধায়রুতয়াচ্ছাদয়তীব। অনযৈবাবরণশক্ত্যাবচ্ছিনস্যাত্মন: 

কর্তৃত্বভোতৃত্বস্থখছুঃখমোহাত্মকতুচ্ছসংসারভাবনাপি সংভাব্যতে যথা 

্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জাং সপত্বসংভাবনা। বিক্ষেপশক্তিত্ত যথা রজ্ঞজ্ঞাং 

স্বাবৃতরজ্জৌ ব্বশক্ত্য! সর্পা্দিকমুদ্ভাবয়ত্যেবমজ্ঞানমপি স্বাবৃভাত্মবনি 

বিক্ষেপশক্তাকাশাদি প্রপঞ্চমুন্তাবয়তি ।”- বেদান্তসার, ৫০-৫২ 



আত্মান্ভৃতি ৪৫ 

চিত্ত অন্জরানরূপ অন্ধকারের ভয় এবং স্বার্থপরতারূপ কুষ্ণ-মেঘ- 

জাল মুক্ত হইয়া জ্ঞান-ূর্যের আলোকে উত্ভাসিত হইয়াছে । 
_. ভাবিয়া দেখ, এই জগৎ কি? ইহা অজ্ঞানপ্রস্থত ও রহস্ত- 

সমাচ্ছন্ন। আত্মজ্ঞান সর্বপ্রকার সাংসারিকভাব দূর করিয়া 
আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে এবং ঈশ্বর যেরূপ ভয়শুন্য, আমা- 
দিগকেও সেইরূপ ভয়শূন্ত করে। ঈশ্বর কি কোনও কিছুকে 
ভয় করেন? না, তাহা! কিরূপেই বা সম্ভবপর হইতে পারে ? 

যে মুহুর্তে আমাদের অনুভূতি হইবে যে, ঈশ্বর আমাদের অস্তরে 
অবস্থান করিতেছেন সেই মূহুর্তেই আমাদের সমস্ত ভয় অস্তহিত 
হইয়া যাইবে । যখন আমরা জানিতে পারিব যে, মৃত্যু দেহের 
ভাঁবাস্তর মাত্র, অর্থাৎ এক দেহ ত্যাগ করিয়া! অন্য দেহ গ্রহণ 

ভিন্ন মৃত্যু আর কিছুই নহে, এবং যখন ইহাঁও জাঁনিব যে, 

আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মা অপরিবর্তনশীল তখন আর 

আমাদের মৃত্যুভয় কি করিয়। থাকিবে ? যাহাদের আত্মজ্ঞান 

লাভ হয়-নাই তাহার! সত্যই ছুর্ভাগ্য ! যে পর্যস্ত না তাহার! 

তাহাদের যথার্থ স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে, 

সে পর্যস্ত তাহাদের এই. অজ্ঞানের সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ 
করিতেই হইবে। 

আত্মজ্ঞানই অনন্ত সুখের একমাত্র কারণ। ইহাই আত্ম- 

স্বাধীনতা ও মোক্ষের পথে লইয়া যায়। আপনি মুক্তির 
অন্বেষণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু যতক্ষণ মৃত্যুভয়ের দাস হইয়া 

সাংসারিক অবস্থগুলির অধীন থাকিবেন, ততক্ষণ আপনে উহা 

লাভ করিতে পারিবেন না। আপনি ঈশ্বরের অংশ-_ইহা 

চিন্তা করুন, ধ্যান করুন, তাহ। হইলেই সমস্ত বন্ধন রূপ অজ্ঞান 
ছিন্ন হইয়া যাইবে ও আঁপনি মুক্ত২৮ হইবেন আত্মজ্জানের 

২৮। ২৮। মু বা মুক্তি হওয়া যায় অজ্ঞান-রূপ মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলে । 



৪ ৬ আত্মজ্ঞান 

দ্বারা এই প্রকার মোক্ষ লাভ হইলে তবেই আপনার “অহং 
ব্রহ্ম” বা “সোহহং ভাব এবং ঈশ্বরের সহিত একত্বান্ুভূতির উদয় 

হইবে। তখনই আপনি বলিতে সক্ষম হইবেন “যোইসাবসৌ 
পুরুষঃ সোইমস্মি”২৯ অর্থাৎ সূর্যের মধ্যে যে জ্যোতি: দেখিতেছি 
তাহা আমার মধ্যেও আছে এবং আমার মধ্যে যে জ্যোতি: 
প্রকাশিত তাহাই ত্ূর্ধের মধ্যে দেদীপ্যমান। আমিই দেহ, 
ইন্দ্রিয় ও মনের প্রভু এবং জাগতিক বস্তুরও আমি গ্রভু। 
তখনই আপনি বুঝিবেন যে, “আমিই এই বিশ্বব্রক্মাণ্ডের 
আলোক শ্বরূপ। আমারই আলোকে শশী, সুর্য, নক্ষত্র ও 

বিছ্যৎ প্রকাশমান। আমি আমার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি 

করিয়াছি, নিখিল বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ কি তাহাও আমি 
উপলব্ধি করিয়াছি । সুতরাং আমি সেই “একমেবাদ্বিতীয়মঃ 

বিরাটপুরুষের সহিত এক এবং এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 
নাই । | 

২৯। ঈশোপনিষৎ ১৬ 



বাঙমে মনাঁস প্রতিষ্টিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং 

আঁবিরাবিরময়োইভূর্বেদসা মৎসাইশীখতং মা মা হিংসী- 
ধনেনাধীতেনাহোরাত্রাৎ সংবসাম্যগ্ন ইড়া নম ইড়া নম 
খষিভ্যো মন্ত্রকদ্ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বোইস্ত দেবেভ্যঃ 

শিব নঃ শংতমা ভব স্ুমূড়ীক1 সরম্বতী মাতে ব্যোম সাদৃশি। 

অদধবং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্ধ্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা 
মা হিংসীঃ। ও শান্তি শান্তি; শাস্তিঃ। 

_কৌধীতক্যুপনিষৎ 

হে বাগদেবি, আমার বাক্য ও মনে প্রতিষ্ঠিত হউন এবং 

মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউন । তুমি মুতিমতী জ্ঞানস্বরূপিণীরূপে 

আবিভূর্তা। আমার নিকট হইতে তুমি শব্দরূপে দিগ্যাঁপিনী 
হইয়াছ + অতএব সত্য নষ্ট করিও না । বর্তমান অধ্যয়নেই যেন 
দ্রিন রাত্রি একই ভাবে অবস্থান করিতে পারি। হে অগ্নি, 

তোমাকে সবতোভাবে নমস্কার । মন্ত্রপ্রযোজক খষিগণকে 

সবতোভাবে নমস্কীর। মন্ত্রপতি দেবগণ, তোমাদিগকেও 

নমস্কার । সরস্বতী আমাদিগের প্রতি বিশুদ্ধা কল্যাণময়ী এবং 

সুখদায়িণী হউন। আমি যেন শুন্তময় না দেখি। ূর্য যেরূপ 
জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কখনও ইহার অন্যথা হয় 
না সেইরূপ আমাদের মন নির্যল এবং চক্ষু ইষ্টদর্শী হউক। 

ইহার অন্যথা করিও না। ও শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি; । 



তৃতীয় অধ্যায় 
| প্রাণ ও আতা ॥। 

যীনুরীষ্টের আবির্ভাবের অস্ততঃ ছই সহস্র বসর পূর্বে 
বৈদিক যুগের সময় হইতে ভারতবর্ষে আত্মজ্ঞানের চর্চা কেবল 
যে দার্শনিক পণ্ডিতগণের বা খধিদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল 

তাহ! নহে, তৎকালীন রাজন্যবর্গও আত্মজ্ঞান লাভকেই জীবনের 
মুখ্য উদ্দেশ্টা বলিয়া জানিতেন। প্রাচীন ভারতে অধিকাংশ 

ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ না হইয়াও আধ্যাত্মিক বিষয়ে হিন্দ্রদিগের 
আচার্যরূপে গণ্য ছিলেন । সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, 

পুরাকালে কেবলমাত্র ব্রা্মণগণই আধ্যাত্মিক তত্ব শিক্ষা! দিতেন 
এবং রাজাশাসনাদি ও যুদ্ধাদি কার্য ক্ষত্রিয়গণেরই কর্তব্য 

ছিল; কিন্তু মহাভারতে বণিত আছে যে, কুকক্ষেত্রেব যুদ্ধে 

ব্রা্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেনাপতি 
হইয়াছিলেন এবং সংগ্রামের সময় তাহারা যথেষ্ট শৌর্ধ, বীর্য ও 

সাহসেব পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই 
কখনও দেশের রাজা বা সআট্ হইতেন ন1। শ্রীমন্তগ বদগীতাতেও 

দেখিতে পাওয়া যায়, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য ব্রাহ্মণবংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রসিদ্ধ সেনাপতি হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। ইহারাই আবার তৎকালীন 'ক্ষত্রিয়গণকে 
ধন্ুবিদ্তা ও অস্ত্রবিগ্ভাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। পক্ষাস্তরে উপনিষৎ 

এবং পুবাণসমূহে বধিত আছে যে, ক্ষত্রিয়গণই প্রথমে ব্রন্মবিষ্ঠা 
আত্মতত্ব ও পরলোকতত্ব প্রভৃতি উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে 

ব্রাঙ্মণগণের আচার্য বা উপদেষ্টা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র এবং 
বুদ্ধ ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধব্যবসায়ী 



প্রাণ ও আত্মা ৪৯ 

জাতি বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় তাহারা দেশ রক্ষা করিতে, 
রাজ্য-শীসন করিতে, শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে এবং রাজ্যে 
শাস্তি, সববিচার ও ধন্ম স্থাপন করিতে বাধ্য ছিলেন । যদিও 

এই সকল কার্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ছিল তথাপি তাহার! প্রকৃত 
শিক্ষাভিলাষী অনুসন্ধিৎস্থগণকে আত্মজ্ঞান সম্ছদন্ধে শিক্ষাদান 

করিতেও অধিকারী ও সমর্থ ছিলেন । 

* প্রাচীনকালে হিন্দু শাসনকর্তাগণ আধুনিক রাজাদিগের 
মত ছিলেন না। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মানব-জীবনের 

একটি গুঢ় তাৎপর্য আছে এবং যতর্দিন উহা! উপলব্ধি করিতে 
ন। পারা যায় ততদিন জীবনের সার্থকতা পূর্ণ হয় না। এমন 
কি সেই প্রাচীন যুগেও সত্যানুসন্ধিৎস্থ নৃপতিগণ ভাবিতেন 

যে, যাহার! “আমি কে এবং আমার স্বরূপই ব| কি, __এই 

তত্বসমূহের মীমাংসা না করিয়া জীবনযাপন করে তাহারা 
গভীর অন্ধকারেই পড়িয়া আছে। এই সমস্ত কারণে তাহারা 

ক্ষাত্রধর্ম-বিহিত রাজ্যশীসন প্রভৃতি কর্মীদি সম্পাদন করিয়াও 

আত্মজ্ঞান সাধনার জন্য যথেষ্ট অবসর পাইতেন। 

পুরাকালে এই ভারতবর্ষে বারাণসী নগরীতে দিবোদাস 

নামে এক পরাক্রাস্ত নরপতি ছিলেন। বারাণসী তখন 

পাশ্চাত্য জগতের এথেন্স১ নগরীর ন্ঠায় ভারতের সর্বপ্রকার 

বিগ্যাশিক্ষার স্থান ও ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শনশীস্ত্র চর্চার 

কেন্দ্রস্থল ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বারাণসী 

প্রাচ্য-সভ্যতার স্থষ্টিক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। যাঁশুধুষ্টের 

জন্মগ্রহণের পাঁচশত বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের সময়ও এই স্থান 
হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের এবং ধর্মের প্রধানকেন্দ্র ও অনুশীলনক্ষেত্র 

ছিল। তথাগত বুদ্ধদেব যদি এই বারাণসীর পগ্ডিতগণকে 

১। ইউরোপের অন্তর্গত গ্রীস দেশের রাজধানী ছিল । 
. 
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বিচারে পরাজিত করিয়া! নিজপক্ষ অবলম্বন করাইতে ন৷ 

পারিতেন তাহা! হইলে সমশ্র ভারতে তিনি ধর্মপ্রচার ও নিজ 

মত স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন না । 

বারাণসীরাজ দিবোদাসের প্রতর্দন নামে এক শৌর্ষবীর্য- 
শালী পুত্র ছিলেন। তিনি তাহার দুর্ধর্ষ শত্রগণকে পরাজিত 

করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে, 

তিনি দেবতাগণকেও যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন । রাজকুমার 
প্রতর্দন অসীম সাহস ও অলোকসামান্ট শক্তিসম্পন্ন ছিলেন | 

তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রবল নবপতিগণকে পরাজিত করিয়! 

দেবতাগণকে জয় করিবার মানসে পরিশেষে দেবলোকে 

উপস্থিত হইলেন । কৌফীতকী-উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে 

এই অভিযানেব বর্ণনা! দেখিতে পাওয়া যায় । পুরাণের মতে 
বজ্বধারী ইন্দ্র বহু যাগ-যজ্ঞ, তপস্তা এবং জ্ঞানার্জন করিয়। 

দেবতাদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। দিবোদাসের পুত্র 
প্রতর্দন অন্যান্য দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে 

পরাভূত করিবাঁর জন্য আবার ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন । 
তিনি কিরূপে প্রবল শক্রগণকে ধ্বংস করিয়৷ দেবতাদিগকেও 

পরাজিত করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট 

বর্ণনা করিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরপুকষকে সমাগত 
দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও কিংকর্তব্যবিমুঢ .হইয়া পড়িলেন। 

তাহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা কর] কর্তব্য এবং কি প্রকাবেই ব। 

সেই অতিথ সন্তুষ্ট হইবেন তাহ চিন্তা করিয়। স্থির করিতে 

পারিলেন না। তাহার অসীম ক্ষমতা ও বিজয়ের বাতা শ্রবণ 

করিয়। ইন্দ্র প্রতর্নকে বলিলেন £ “আমি তোমার প্রতি 

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে বর দিতে ইচ্ছ। 

করি। তোমার যাহ! অভিলাষ তাহ! প্রার্থনা কর, আমি 
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তাহ পুরণ করিব।” রাজপুত্র প্রতর্দন উত্তর করিলেন : “হে 
দেবরাজ, যাহা লোকের সবাপেক্গ৷ শ্রেয়স্কর সেইরূপ বরই 

আপনি বিবেচনা করিয়া আমায় প্রদান করুন|” লোকের 

পক্ষে সর্বাপেক্ষা ইপ্সিত বস্তু কি তাহা! প্রতর্দন জানিতেন না, 

কিন্তু ইহ! বুঝিয়াছিলেন যে, এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহার 

দ্বারা সকলেই কৃত্কৃতার্থ হইতে পারে । যে সকল মায়াবদ্ধ 

ব্যক্তি আপনার স্বরূপ অবগত না হইয়া অজ্ঞাঁনান্ধকাঁরে বাস 

করিতেছে তাহাদের এইরূপ কিছু প্রয়োজন যাহ দ্বারা তাহারা 
তাহাদের জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে সক্ষম 

হইবে ৷ এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতর্দন পুনরায় বলিলেন: 
“মনুষ্ের পক্ষে সবাপেক্ষা যাহ! শ্রেয়ক্কর বলিয়া আপনি মনে 

করেন তাহাই আমায় দান করুন।” দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর 

করিলেন £ “উহা। ঠিক নহে, তুমি তোমার অভিপ্রেত বর নিজে 
প্রার্থনা! কর। নিজের অভিপ্রেত বস্তুকে অপরে তাহার হইয়া 

কি প্রকারে মনোনীত করিয়া দিবে?” রাজপুত্র তাহাতে সন্ত 
হইলেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন £ “আমি আপনার নিকট 
আমার নিজের জন্য বর প্রার্থন। করিতে চাহি না।” মনুষ্তের পক্ষে 

কি শ্রেয়স্কর বস্ত হইতে পারে তাহার ধারণ। না থাকায় প্রতর্ধন 

নি্নিষ্ট কোন বরই প্রার্থন! করিতে পারিলেন ন।; ্লুতরাং তিনি 

সমস্ত ভার ইন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন । তখন ইন্দ্র তাহাকে 

বলিলেন ঃ “আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ এবং 

আমার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হইবে না ; সেইজন্য আমি তোমাকে 

এইরূপ বর প্রদান করিব যাহ। অপেক্ষা মনুষ্যজাতির আর অন্থা 
কোনও শুভকর ও আবশ্যকীয় বস্তু হইতে পারে না 1৮২ 

২। *সহোবাচ মামেব বিজানীহেতদেবাহংমনম্তায় হিততমং 

অন্যে |” কৌধীতক্যুপনিষৎ ৩।১ 
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ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিলেন £ “আমাকে জান। আমার 
স্বরূপকে বিদিত হওয়াই মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর 
ইহা আমি মনে করি।” 

দেবরাজ ইন্দ্র যে বলিলেন ; “আমাকে বিদ্িত হও ।৮ 

ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, “আমার ( ইন্দ্রের) শক্তি ও আমার 

যশকে বিদিত হও ।” ইহার তাৎপর্য এই যে, আমি, আমাকে, 

আমার, বা “তুমি, তোমাকে, তোমার” এই শব্দগুলির ছার! 

যাহাকে নির্দেশ করা হয় তাহারই যথার্থ স্বরূপ সেই আত্মাকে 
বিদিত হও। যিনি এই স্বরূপকে অবগত হইতে পারিবেন, 

তিনি অসীম দিব্যশক্তি লাভ করিবেন। এই অবস্থ্বয় তিনি 

যদি কায়িক কোনও অন্যায় কার্য করেন তাহা হইলে পাপ 

তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি আত্মাকে 

জানিতে পারিয়াছেন তিনি সবাপেক্ষ। ক্ষমতাশালী ; সামান্য 

রাজা হইতে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটও তাহার নিকট কিছুই 
নহে। তিনি শাস্ত্রে উল্লিখিত সবপ্রকার সদ্গুণের অধিকারী 
হন এবং কিছুতেই তীহার আত্মজ্জীনলন্ধ মহিম! ম্লান হয় না। 

পবে ইন্দ্র পুনরায় বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করিবার 

জন্য বলিলেন £ “আমি সমস্ত দৈত্যগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছি, 
আমি ত্রিশবীর্ষ দৈত্যকে ও ত্ষ্রততনয় বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছি, 
যে সকল যতি মুখে বেদোচ্চারণ করে না তাহাদিগকে বন্য 

কুকুবেব মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি, স্বর্গে প্রহ্দাদের অনুব্ত 
অস্ুরদিগকে, ভূবর্লোকে (পাতালে ) পুলোমব"শীয় অস্থুরগণকে 
এবং পৃথিবীতে কালখঞ্জের অধীন অস্থুরদের বিনাশ করিয়াছি । 

আমি এইরূপ অনেক নিষ্ঠুর কর্ম করিয়াছি কিন্ত আমার 
আত্মজ্ঞান আছে বলিয়া এই সমস্ত নৃশংস কার্য করিলেও আমার 

যশ, শক্তি ও প্রভাবের কিছুমাত্র হাস হয় নাই; এমন কি 
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আমার একটি কেশেরও কোনও ক্ষতি হয় নাই। যে ব্যক্তি 
আত্মার স্বরূপ জানেন, তিনি জীবনে যত পাঁপকার্ধই করুন ন! 
কেন-_এমন কি চৌর্য, পিতৃহত্যা মাতৃহত্য। অথবা বেদপাঠনিরত 
শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা প্রভৃতি পাপকর্ম দ্বারাও তাহার স্থকৃতের 
ফল বিনষ্ট হয় না; সেই ব্যক্তি কোন পাঁপকার্ষ করিতে ইচ্ছা! 

করিলেও তাহার মুখকাস্তি কখনও ম্লান হয় না।”৩ এইরূপে 
ইন্দ্র আত্মজ্ঞানের কি মহিম! তাহা! প্রতর্দনকে বর্ণনা করিলেন । 

ইহা! সত্য যে, এই প্রকার বর্ণনার দ্বার। ইন্দ্র ইহা! বুঝাইতে 
চাহেন নাই যে, আত্মজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া সাধকের! এইরূপ 
নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক নানাবিধ পাঁপকর্ম করিবেন, অথচ তাহাদের 
€কোন পাপ হইবে না। কিন্তু এ প্রকার বর্ণনার দ্বারা দেবরাজ 
ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানের শক্তি পৃথিবীর 
যাবতীয় অন্যান্ত শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ আত্মজ্ঞান 
সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মহাপাগীরও হৃদয়কে নির্মল করে এবং মন্তত্যের 

অতি ভয়ানক মহাপাপও ইহা! দ্বারা ধৌত হইয়া যায়। পিতা- 
মাতার হত্যাকারীর বা গুরু হত্যাকারীর পাঁপ যাহ কখনই 
ক্ষমার যোগ্য বলিয়া মনে হয় না, তাহাও আতত্মজ্ঞানলদ্দ ও 

চিত্তশুদ্ধকারী পবিত্র শক্তিকে মলিন করিতে পারে ন]। 

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করিয়! 

প্রতর্দনকে পুনরায় বলিলেন £ “আমিই জীবনীশক্তি প্রাণ-'এবং 
আমিই প্রজ্ঞাত্বা। আমাকে আয়ু অর্থাৎ প্রাণীগণের জীবনের 

কারণ এবং অমৃতম্বৰপ জানিয়৷ আমার উপাসনা কর। আয়ুই 
পপ পপি প্র 

৩। “স যো মাং বিজানীয়ানত্ত কেন চ কণ্মণা লোকে। মীয়তে । 

ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন জ্রণহত্যয়! নাস 

পাপং চ ন চুষে মুখাঙ্সীলং বেত্বীতি।” 
_কৌধীতক্যপনিষৎ ৩১ 



৫৪ আত্াজ্ঞান 

প্রাণ এবং প্রাণই আয়ু এবং প্রাণই অমৃত।৮৪ সাস্কৃত ভাষায় 
জীবনীশক্তিকে প্রাণ বলে। প্রাণ এবং চৈতন্য অভিন্ন 

যেখানেই প্রাণ আছে সেখানেই চৈতন্য কোন-না-কোন আকারে 
থাকিবেই। ইন্দ্র সেইজন্য আবার বলিলেন £ “প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে 

আমারই রূপ মনে করিয়া ধ্যান কর। জীবনই প্রাণ এবং 

প্রাণই জীবন । জীবন অমরত্ব এবং অমরত্বই জীবন ।” এই 

স্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জীবন বা প্রাণের কখনও 

মৃত্যু নাই। প্রাণ শাশ্বত ও অবিনাশী, ইহার কোনও পরিবর্তন 

' হইতে পারে না। প্রাণকে আমরা সমষ্টি প্রাণ হইতে বধিত 
বা! পরিবতিত হইতে দেখি না। 

বাহাজগতে স্থলভাবে প্রকাশমান হউক অথবা না হউক, 

প্রাণ সুক্মভাবে সবসময়ে একই প্রকার থাকে । ইহার স্ুল- 

বিকাশ বিচিত্র প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু জীবনীশক্তি বলিতে 

যাহা বুঝিতে পার! যায় তাহা অপরিবত্তনীয় এবং সর্বদা একই 
ভাবে থাকে । স্থুলদেহে জীবনীশক্তি বিকাশের অভাবকেই 

আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক প্রাণ বা জীবনী- 
শক্তির যে মৃত্যু নাই ইহ! অল্পসংখ্যক লোকই ধারণ! করিতে 
পারেন । যেখানে প্রাণ আছে সেখানে মৃত্যু থাকিতে পারে 

না। আমরা বলিয়া থাঁকি যে, একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে 

এবং সে দ্রিন দ্রিন বর্ধিত হইতেছে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি-_এ 
শিশুটির গাঁণ বা! জীবনীশক্তি কি বধিত হয়? যদি জীবনী- 

শক্তি বা প্রাণ জন্ম ও বৃদ্ধির অধীন হইত তাহা হইলে উহা! 
পরিবর্তনশীল ও নশ্বব হইত । যাহাকে আমরা জীবনীশক্তি 

সস পাপা লাশ আপ 

৪। “সহোবাচ প্রাণোহস্সি প্রজ্ঞাত্বা ঃ তং মামায়ুরম্বতমিত্যুপাসন্ব। 
আয়ুঃ প্রাণঃ। প্রাণো বা আম্ুঃ। প্রাণ উবাচামৃতম্।” 

-কৌষীতকু,পনিষৎ ৩।২ 



প্রাণ ও আত্ম ৫৫ 

ব৷ প্রাণ বলিয়া থাকি তাহার জন্ম ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু কোন 

দিনই হইতে পারে না। আমরা শুধুস্থল আকারেরই পরি- 
বর্তন হইতে দেখি, কিন্তু এ সমস্ত পরিবর্তনের সহিত অবিনাশী 
প্রাণ বা জীবনীশক্তির কোনই হাস বা বৃদ্ধি হয় না। 

জীবনীশক্তির বিকাশ যে সমস্ত আধারের মধ্য দিয়! হইয়া 

থাকে সেই আধারগুলিরই কেবল হ্বাসবৃদ্ধিপ পরিবর্তন 

হইয়। থাকে । যেমন আমরা বলি যে, একটি শিশু বা একটি 

চারাগাছ ক্রমে ক্রমে বধিত হইতেছে । এক্ষণে দেখা যায়, 

যাহা কিছু পরিবন্তিত হইতেছে তাহা উহাদের কেবল 

স্থল আকারের মধ্যেই ঘটিতেছে , উহাদের যে জীবনীশক্তি 

বা প্রাণ তাহা সদাসবদা কিন্তু সমভাবেই বর্তমান আছে। 

প্রাণ অন্যান্ত ভৌতিক শক্তির বিকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় 
প্রাীজগতের ব1 উদ্ভিদ-জগতের ক্রমবিকাশ বা ক্রেমবর্ধনের 

বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়। ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়। 

থাকে মাত্র । 

“যাহা! “প্রাণ তাহাই “জীবন” এবং যাহা “জীবন” তাহাই 

“অমরত্ব । যতক্ষণ দেহের মধ্যে প্রাণ আছে ততক্ষণ উহার 

জীবনও আছে । এই প্রাণের সাহায্যেই ব্বর্গাদি লোকে গতি 

হইয়া! অমরত্ব লাভ করিতে পার! যায় বলিয়া প্রাণই “অমৃত? ।€ 
যদি আমর! প্রাণের যথার্থ ব্বরূপকে জানিতে পারি এবং 

যদি প্রাণের সহিত জীবন অবিচ্ছিননবূপে সংশ্লিষ্ট এই ভাবটিও 

অনুভব করিতে পারি তাহ! হইলে আমাদের যে মৃত্যু নাই, 
আমরা অবিনাশী ইহ। নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে। কারণ, প্রাণ 
ব। জীবনের মৃত্যু হইতে পারে না এবং প্রাণহীন কোন জড় 

৫| যাবৎ হি অন্মিন শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ। প্রাণেন 

হোবা মুদ্মিল্লেকেহমৃতত্বমাপ্ধোতি 1৮ কৌধীতক্যুপনিষৎ ৩।২ 



৫৬ আত্মজ্ঞান 

পদার্থ হইতে প্রাণ কখনও উৎপন্ন হয় নাই। যদি আমরা 

আমাদের প্রাণের উৎপত্তি কোথায় তাহ। কল্পনা করিতেও চেষ্টা 

করি তাহ হইলে প্রাণ কোনও প্রাণহীন অচেতন পদার্থ বা 

মৃত পদার্থ হইতে আসিয়াছে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 

কখনও পারিব না । যদি প্রাণের উৎপত্তিই স্বীকার করিতে 

হয় তবে বলিতে হইবে ষে, প্রাণ উৎপন্ন হয় প্রাণ হইতেই । 

এই প্রাণ সেই অনাদিকাল হইতেই আছে এবং ইহার যে 

কোনও মৃত্যু বা! ধ্বংস হইতে পারে তাহা আমরা ধারণা কিন্বা 
কল্পনাই করিতে পারি না; স্রতরাং প্রাণ নিত্য পদার্থ। এই 

প্রাণ যখনই কোন স্থলদেহের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হয় তখনই 

দেহটিকে জীবিত বলিয়। অনুমিত হয়। ইহাকেই প্রাণশক্তির 

গৌণ বিকাশ বলিতে হয়। এখানে আমরা জীবনীশক্তির 
বা প্রাণেব বিষয় ভাবি না, কিন্ত প্রাণেব সাহায্যে যে 

দেহটি গতিশীল ও কার্য্যক্ষম তাহাবই বিষয় ভাবিয়! থাকি। 
যদি আমবা দেখি যে, কৌনও একটি জীব বা প্রানী কাধ 

করিতেছে তখন আমরা কারণবগী প্রাণশক্তির কথ। ভুলিয়। 

গিয়া! উক্ত জীব বা প্রাণীর কথাই মাত্র মনে করিয়া থাকি ; 

যেমন বলি “অমুক ব্যক্তি এতদিন জীবিত ছিলেন বা অমুক 
ব্যক্তি ষাট অথব1 আশী বৎসর বাঁচিয় ছিলেন” । এই সমস্ত 

উক্তির দ্বাবা আমরা আয়ু বা প্রাণের গৌণ বিকাশমাত্রেরই 
বাস্তবিক উল্লেখ কবিয়া থাকি; মুখ্যভাবে কিন্তু প্রাণ সমস্ত 
গতিব অতীত ও অমর অর্থাৎ মৃত্বাহীন। যখন কোন শরীবে 
এই প্রাণেব ব। জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি হয় তখনই শরীবেব 

অংশগুলি ক্রিয়াশীল হয়, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ 

কার্ধ করে, মন চিস্তা করে এবং বুদ্ধিও কার্যকরী হয়। 

আবার এই প্রাণ প্রজ্ঞা! হইতে অভিন্ন বা অবিচ্ছেগ্ভ । যে 



প্রাণ ও আত্ম। ৫৭ 

শক্তি এই বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তুকে গতিশীল করে সেই শক্তিকে 

আমরা “প্রজ্ঞা” হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। আত্মার মধো 

ুইপ্রকার শক্তি নিহিত আছে, একটি চিৎ-শক্তি ব! প্রজ্ঞারূপে 

প্রকাশ পায় এবং অপরটি জীবনীশক্তি ব! প্রাণের ক্রিয়ারূপে 
প্রকাশ পায়। যাহা .দ্বারা কোনও বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় 
তাহাই প্প্রজ্ঞাঃ। ইহা চৈতন্যস্বরূপ। ইহাকে “বিষয়জ্ঞান? 

বলা যাইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির জ্ঞান 

কেবল বুদ্ধির ক্রিয়া মাত্র; কিন্তু এই এন্দ্রিয়িক জ্ঞান যাহা 

দ্বার উদ্ভূত হয় তাহাকেই প্রজ্ঞা” বলে । “প্রজ্ঞয়৷ সত্যং সম্বল্পং” 
এই প্রজ্ঞা ব! জ্ঞানশক্তি দ্বারাই অভিলধিত সত্যম্থরূপ ব্রহ্গকে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতে লাগিলেন ঃ 

“যে ব্যক্তি আমাকে অবিনশ্বর, ধ্বংসাতীত এবং অপরিবর্তন- 

শীল প্রাণ ও প্রজ্ঞারপে জানে সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল এই 
পৃথিবীতে বাস করিয়। মৃত্যুর পরে ব্বর্গধামে গমন করে এবং 
সেখানে অনন্ত ও শাশ্বত জীবন উপভোগ করে ।”৬ এখানে 

ইন্দ্র জীবনীশক্তির পরিবর্তে (প্রাণ? শব্দটি ব্যবহার করিয়া 
ছিলেন বলিয়া রাজপুত্র প্রতর্দন ভাবিলেন ইন্দ্র বোধ হয় 

ইন্ড্রিয়শক্তি অর্থাৎ প্রাণ শব্দটি উল্লেখ করিতেছেন ; কারণ 
“প্রাণ শব্দটি দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ভ্রাণশক্তিঃ মল-মৃত্রাদি 
শক্তি, গ্রজননশক্তি, আস্বাদন শক্তি, স্পর্শশক্তি, ধাঁরণাশক্তি 

এবং দেহের অন্যান্য অলপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় শক্তি বুঝাইতেই 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । সেইজন্য ইন্দ্র বলিলেন £ “কেহ কেহ 

বলেন যে, সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি একীভূত হইয়া 

৬। “স যো মাং আয়ুরমৃতমিত্যুপান্তে সর্বমায়ুরস্মিল্লো ক এবাপ্রোত্য- 

মৃতত্মমক্ষিতিং ব্বর্গে লোকে 1” কৌধীতক্যুপনিষৎ্, ৩২ 

শাশাশীশাদশীটি 



৫৮ আত্মজ্ঞান 

যায়, কারণ তাহা না হইলে একই সময়ে কেহ দর্শন, শ্রবণ, 
বাক্য উচ্চারণ এবং চিস্তাও করিতে পারিবে না। সমস্ত 

ইন্ড্রিয়শক্তিগুলি এক হইয়া পরে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় পৃথকৃভাবে 
তাহার শক্তির পরিচয় দেয়।”৭ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির কার্যা- 

বলীকে ইন্দ্র প্রাণের কার্য বলিতেছেন মনে করিয়া রাজপুত্র 
জানিতে চাহিলেন যে, তিনি কোন্ ইক্ড্রিয়ের কার্ধকে উদ্দেশ 
করিয়া তাহাকে উপরি উক্ত উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য 

জীবনীশক্তি বা প্রাণ যে একই তাহ! রাজপুত্র সম্পুর্ণ অনুমোদন 
করিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার ধারণা ছিল যে, বিভিন্ন 

ইন্ড্রিয়গণ যুগপৎ কার্য না করিয়া পুথকৃভাবে একটির পর একটি 
করিয়! তাহাদের নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়। থাকে ।৮ 

বাস্তবিক, ছুইটি ইন্ছ্িয়ের অনুভূতি কখনও একই সময়ে 
হয় না, এ ছুইটি অনুভূতির অন্তরালে সামান্য অবকাশ 
থাকিবেই থাকিবে । কখনও কখনও আমাদের মনে হয় 

যে, একই সময়ে একটি শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল ও 
একটি দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল, কিন্তু বস্ততঃ এ 
দুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্য একই সময়ে সম্পন্ন হয় নাই এবং ইহার 
সত্যতাও যথাযথ বিশ্লেষণ বা বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে । 
সুতরাং বিভিন্ন প্রকার ইন্দিয়ান্থভৃতি কখনও একই সময়ে 
স্পা 

৭। “তদ্ধৈক আহুরেকভুয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তীতি। ন হি কম্চন 

শরুয়াৎ সন্দাচ। নাম প্রজ্ঞাপয়িহং চক্ষুষ! রূপং শ্রোত্রেণ শব্দং মনস! 
ধ্যানমিত্যেকভুয়ং বৈ প্রাণা 1” কৌষীতক্্যুপনিষৎ ৩২ 

৮ “একৈকং সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞাপয়স্তি বাচং বদতীং সর্বে 

প্রাণ অনুবদস্তি। চক্ষুঃ পশ্যৎ সর্বে প্রাণা অন্ুপশ্স্তি ; শ্রোত্রং শৃন্বৎ 

সর্বে গ্রাণ! অন্থশন্বস্তি মনে ধ্যায়ৎ সর্বে প্রাণা অন্থধ্যায়ন্তি। প্রাণং 

প্রাশস্তং স.ব প্রাণ। অনু প্রাণন্তীতি 1৮__কৌধীতকুযাপনিষৎ ৩1২ 



প্রাণ ও আত্মা ৫৯ 

এবং একই সঙ্গে হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন 

মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অভিমতে মন ইন্ড্রিয়ের অন্ুভূতি- 

যোগ্য বন্তুনকলকে একটির পর একটি করিয়া গ্রহণ করে, 

অর্থাৎ মুন একটি বস্তুতে যুক্ত হইবার পরে তবে অপর 
একটি বস্তুতে যুক্ত হয়। যখন একটি ইন্দ্রিয় তাহার কার্ষে 

রত হয় তখন অপর ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চেষ্ট বা শাস্তভাবে 

তাহাকে অনুমোদন করে। ছুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্ষের মধ্যে 

ক্রমবিচ্ছেদ বা অবকাশ এত অল্প যে, যদিও আমরা মনোযোগ 

করিয়াও উহার বিষয় অবগত হইতে ন। পারি তথাপি ইহা! সত্য 
যে, ইন্দ্রিয়গুলি একটীর পর একটি করিয়া পুথকৃভাবে তাহাদের 
কার্য করিয়া যাইতেছে । এই সমস্ত কারণে রাজপুত্র প্রতর্ন 
বুঝিতে পারেন নাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র প্রাণকে উদ্দেশ্য করিয়া 
কোন্ ইন্দ্রিয়ক্তির ক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করিতেছিলেন। 
স্থতরাং এ জটিল প্রশ্নটি করিয়া! তিনি নীরবে উত্তরের প্রতীক্ষায় 
রহিলেন। 

তাহার পর ইন্দ্র বলিলেন £ “ইহা সত্য বটে যে, ইন্দ্রিয়- 
গুলি পর্যায়ক্রমে তাহাদের, নির্দিষ্ট কার্গুলি সম্পাদন করে 
এবং প্রত্যেক ইক্দ্রিয়ই শক্তিশালী; কিন্তু ইহাও জানিও যে, 
এই ইন্ড্রিয়শক্তিসমূহ ব্যতীত আর একটি জীবনীশক্তি আছে 
যাহার তুলনায় অন্ত যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তিই ভুচ্ছ; 
অর্থাৎ সকলপ্রকার শক্তি অপেক্ষা এ জীবনীশক্তিই শ্রেষ্ঠ ।”৯ 

৯। “এবমুহৈবৈতধিতি হেন্দ্র উবাচ, অস্তীত্যেব প্রাণানাং 

নিংশ্রেয়সাদানমিতি। জীবতি বাগপেতো, মুকান্বিপশ্তামো 

জীবর্তি চক্ষুরপেতোহদ্ধান্থিপশ্যামো 

জীবতি শ্রোত্রাপেতে। বধিরান্থিপশ্তামঃ |” 
_-কৌধীতক্যুপনিষৎ্ ৩২ 



৬ আত্মজ্জান 

যে শক্তি আমাদের দর্শন করায় ব৷ শ্রবণ করায় সেই 
শক্তি কিন্ত আমাদের জীবন ধারণ করিতে সাহায্য করে না। 

যেমন অন্ধ দেখিতে পায়,না অথবা বধির শুনিতে পায় না, 
কিন্তু তথাপি তাহাদের জীবিত থাকিতে দেখু যায়। 

মূুক (বোবা) ব্যক্তির মধ্যে বাকৃশক্তি থাকে না কিন্তু সেই 
মুকণ আবার বাঁচিয়। থাকে। এইরূপ যে সকল ব্যক্তির 
ভ্রাণশক্তি ও আসম্বাদনশক্তি বা স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়াছে 

তাহাদিগকেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়। শিশু এবং 

জন্মমূঢ় ব্যক্তিগণের চিস্তা করিবার শক্তি থাকে না, কিন্তু 

তাহার! বাঁচিয়া থাকে 1১০ আবার ইহাঁও দেখা যায় যে, স্মৃতি- 

শক্তির লোপ হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিও জীবিত থাকে । এই 
সমস্ত দৃষ্টাস্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে শক্তিদ্বারা 
আমরা জীবিত থাকি সেই শক্তি এবং দর্শন, স্পর্শন, ভ্রাণ, 

আস্বাদন, বাক্ ও চিস্তাশক্তি ঠিক এক নহে । আবার কোনও 
ব্যক্তি হস্তবিহীন হইয়া! কিছু ধরিতে সক্ষম না হইলেও আমরা 
তাহাকে “মৃত” নামে অভিহিত করিতে পারি না। এইরূপ 

যদি কাহারও পদ বা অন্ত কোনও অঙ্গ বিকল হয় তাহ! হইলে 

বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য সেই ব্যক্তির জীবনীশক্তি বা “মুখ্যপ্রাণ, 

তিরোহিত হইবে না। সুতরাং এখন আমরা বলিতে পারি যে, 

এই জীবনীশক্তি বা “মুখ্যপ্রাণ' ইন্ডিয়ের কার্য অথবা ইন্দ্িয়ানু- 
ভূতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । আবার ইহাও সত্য যে, জীবনী- 
শক্তি বিচ্যুত হইলে দেহের বহির্স্ত্ত্বরূপ ইন্ড্রিয়গুলিও কোন 
কার্য করিতে পারে না-অচল হইয়াযায়। 

১০। “জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরাম্বিপশ্তামো ॥ 

জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবতি উরুচ্ছিন্নো ইতি । 

এবং হ পশ্াম ইতি।” -_কৌষীতক্যপনিষৎ ” ২ 



প্রাণ ও আত্মা ৬১ 

জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ” ইন্দ্রিয়শক্তির উপর নির্ভরশীল 

নহে; কিন্তু ইন্ড্রিয়শক্তিগুলি জীবনীশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে 

নির্ভত করে। যেখানে জীবনীশক্তির বহিবিকাশ না থাকে 

সেখানে ইন্দ্রিয়গুলি নিখৃ'ৎ থাকিলেও উহাদের ক্রিয়াসমূহ এবং 
দর্শন ও শ্রবণাদি অনুভূতির কোনও অভিব্যক্তি দেখা যাইবে 

না। একটি মৃত ব্যক্তির চক্ষু অবিকৃত থাকিতে পারে, চক্ষুর 
সমস্ত স্সায়ুও ঠিক থাকিতে পারে, মস্তিক্ষের ক্ষুদ্র কোষগুলিও 
স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে কিন্তু এ মৃত ব্যক্তির দেহের 

মধ্যে জীবনীশক্তি বিলুপ্ত থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চেষ্ট থাকে, 
তাহারা নিজ নিজ ক্রিয়া করিতে অক্ষম হয় এবং কোন 

প্রকার অনুভূতি উৎপন্ন করিতেও পারে না» সুতরাং সমস্ত 

ইন্দ্রিয় একেবারে প্রাণহীন অবস্থাতেই থাকে । এইরূপে 

আমরা! দেখিতে পাই যে, সমস্ত ক্রিয়ার মূল এই 'মুখ্যপ্রাণ 

ইন্ড্রিয়গুলিতে বিদ্যমান থাকিলেই তবে উহার ক্রিয়াশীল 

হয়। কারণ “মুখ্যপ্রাণ'ই ইন্ড্রিয়গুলির অধিপতি ও নিয়ামক । 

বেদেও দেখা যায় £ “নিখিল বিশ্বের জীবনদাতা৷ সেই জীবনী- 

শক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ-কে সকলেরই উপাসনা করা উচিত ।” 
যদি কেহ জীবনীশক্তি বা “মুখ্যপ্রাণ” কি তাহা বুঝিতে পারেন 
তাহা হইলে তিনি কি উপায়ে জীবিত আছেন বা এই 

বিশ্বজগৎ কিরূপে সজীব আছে সেই রহস্য তিনি তেদ করিতে 

পারেন । 

পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ, শরীরতত্ববিদ্গণ এবং 
ক্রমবিকাশবাদিগণ সকলেই এই জীবনীশক্তিটি কিরূপ তাহ! 
জানিতে চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু তাহারা কি এই বিষয়ে 
কৃতকার্য হইয়াছেন ? না, তাহারা এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে 

সফলকাম হন নাই। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, 



৬২ আত্মজ্ঞান 

ইহা আণবিক আকর্ষণশক্তি ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, 

ইহা ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির সংমিশ্রণের ফল। কিন্তু 

জিন্ঞান্য এই যে, ইহাদের মধ্যে কি কেহ নিশ্চয় করিয়। বলিতে 

পারেন যে, তাহার মতটিই অভ্রান্ত সত্য? জীবনীশক্তির মূল 

কোথায় এই বিষয় অন্বেষণ করিতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান কতদূর 

অগ্রসর হইয়াছে? জীবনীশক্তি প্রকৃতিরাজ্যের জড়শক্তিসমূহ 
হইতে স্বতন্ এই ধারণা পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ পরিত্যাগ 

করিয়াছেন। তাহ! ছাড়া জীবনীশক্তির বা প্রাণের অনাদি 

উৎস কোথায় তাহ! তাহার! স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। 
বিভ্ডিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয় লইয়া! বহু বাদ-প্রতিবাদ 
এবং গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু উহা পূর্বে যেমন জটিল ছিল 
এখনও উহাদের নিকট ঠিক্ সেই প্রকারই জটিল রহিয়। 
গিয়াছে, উহার এ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে 

পারেন নাই। যে মুহুর্তে আমরা এই সমগ্র বিশ্বের জীবনীশক্তি 
কি তাহা ধারণা করিতে পারিব সেই মুহূর্তে সেই চৈতন্যময় 
ঈশ্বরেরও ধারণা আমাদের হইবে । কারণ বেদান্ত বলে যে, 

ঘিনি ঈশ্বববপে পুজিত, তাহার বিরাট সত্বী হইতে এই 

জীবনীশক্তি বা প্রাণ অভিন্ন । 

এক্ষণে প্রশ্ন, ঈশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝি? যিনি 

সমস্ত বস্তকে সচেতন রাখেন এবং যাহার উপর সমস্ত 

ইন্ড্রিয়শক্তি, বাহ্যিক ও আভ্যস্তরিক যাবতীয় ক্রিয়া ও 

দেহধর্মাদদ নির্ভর করে তিনিই ঈশ্বব। দেবরাজ ইন্দ্র 

বলিলেন £ “এই দেহ প্রাণের দ্বারা সজীব হওয়াতেই 

ক্রিয়াশীল হয়। এই প্রাণই সেই চেতনাসংযুক্ত “অহং,। 
যাহা প্রাণ” তাহাই প্রজ্ঞা” এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ; 
এই ছুইটিই দেহের মধ্যে এক সঙ্গে থাকে এবং এক সঙ্গে 
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চলিয়া যাঁয়।”১১ যেখানে জীবন নাই সেখানে কি কেহ 

“প্রজ্ঞার সন্ধান পাইয়াছে? উহা একেবারে অসম্ভব । যেখানে 
প্রজ্ঞা আছে, সেখানে নিশ্চয়ই জীবন আছে । জীবন ব৷ প্রাণ 

এবং প্রজ্ঞ। এই ছুইটিই অবিচ্ছেষ্ঠ। 

এক্ষণে বলিতে পারা যায় যে, বৃক্ষ-লতাদিতে প্রজ্ঞার 

অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতে দেখা যায় না সুতরাং তাহাদের প্রজ্ঞা 

নাই। কিন্তু এই সামান্য যুক্তির দ্বারাই কি উহাদের মধ্যে 

প্রজ্ঞা” নাই তাহা স্বীকার করা সঙ্গত হইবে? মনুষ্ের ম্যায় 

বৃক্ষাদদির মস্তি নাই বলিয়াই কি উহাদের মধ্যে (প্রজ্ঞা 
নাই এই মত পোষণ করিতে হইবে? বাস্তবিক মস্তিকষযুক্ত 
প্রাণীদের যেরূপ প্রজ্ঞ। আছে, উত্ভিদেরও ঠিক সেইরূপ প্রজ্ঞা ন। 

থাকিতে পারে, কিন্তু মস্তিক্ষের পরিবর্তে বুক্ষাদির মধ্যে প্রাণ 

ও তহুপযুক্ত স্বীয় আছে এবং তাহার জন্যই তাহাদের 'প্রজ্ঞা' 

বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যে সকল উদ্ডিৰ্ স্প্শমাত্রেই 
০ শপ্পাশ পলাশী শিপ লা 

১১। “অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোখাপয়তি | 

তম্মাদেতদেবোরৃথমুপাপীত | যো বৈ প্রাণঃ স। প্রজ্ঞা, য। বা প্রজ্ঞা 

'স প্রাণঃ।৮_কৌধীতক্যুপনিষৎ ৩।৩ 

অর্থাৎ যেহেতু প্রজ্ঞান্বরূপ প্রাণই এই প্রত্যক্ষ শরীরকে “ইহাই 
আমি” অথবা "ইহা আমার” এইরূপ জ্ঞান করিয়া আপন ও শধ্যার্দি 

হইতে উত্থাপিত করান সেইজন্য তাহাকেই “উকৃথ” ( উবাপয়িতা ) 

বলিয়া উপাসনা করা কর্তব্য। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞ৷ ; ধিনি প্রজ্ঞা 
তিনিই প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণোপাধিযুক্ত পরমাত্মা । 

“স হ হেতাবন্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোতক্রামতস্তশ্তৈষৈব দৃষ্টিঃ।” 
_কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩৩ 

এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ সম্মিলিত হুইয়া এই শরীরে বাদ করেন এবং 

মিলিত হইয়াই শরীর হইতে নির্গত হন ১ এই প্রাণোপাধিযুক্ত 

পরমাত্মাকে ( হিরণ্যগর্ভকে ) এইরূপেই অবগত হইতে হয়। 
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আকুঞ্চিত হয়, যেমন লজ্জাবতী লতা-_তাহাদের যে অন্ুভব 

শক্তি নাই তাহ কেমন করিয়া বলা যায় ?৯২ ঈশ্বর যে তাহার 
মহিম! প্রচারের জন্য কেবল মনুষ্যকেই জীবন দান করিয়াছেন, 
খৃষ্টান ধর্্যধাজকদিগের এবন্প্রকার গোৌঁড়ামীপূর্ণ বাক্যসমূহ 
অধুনা আর আমাদের মনকে ,আকৃষ্ট করে না। এমন কি, 
আর্ণে ষ্ট হেকেলের ন্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সম্যকরূপে 
এই ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক লতাগুল্সের 

মধ্যেই আত্মা আছে এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র জীবকোষের মধ্যেই 

প্রাণ আছে। প্রত্যেক কোষই সজীব ; এমনকি প্রত্যেকটি 
পরমাণুর ভিতরও আত্মা আছে । আবার যেখানে আত্মা আছে 
সেখানে, অহং জ্ঞানের মূলস্বরূপ 'প্রজ্ঞাবপ' চৈতন্তও আছে। 
তবে কোনও ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞার প্রকাশ অল্পমাত্রায় থাকে ও 
কোনও স্থলে বা ইহা সুক্্মভাবে থাকে এবং কোথাও বা ইহা 
স্প্তভাবে থাকিয়া বহিঃপ্রকাশের উপযুক্ত সময়ের জন্য 

অপেক্ষা করে । কিন্তু যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, 

যেখানেই জীবন আছে সেখানেই চৈতন্যের ব৷ প্রজ্ঞার কোন- 
না-কোন প্রকার অস্তিত্ব আছেই এবং যেখানেই প্রজ্ঞার প্রকাশ 

দেখ] যায় সেইখানে প্রাণও আছে ইহ] বুঝিতে হইবে । 
আমরা প্রাণীজগতে দেখিয়া থাঁকি যে, প্রাণ, যখন শরীর 

হইতে বহির্গত হইয়া যায় তখন প্রজ্ঞাও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। 

এইরূপ যখন কেহ নিজীঁব অবস্থায় অর্থাৎ মৃচ্ছাবস্থায় অথবা 

১২। স্বীয় স্যার জগদীশচন্দ্র বন মহাশয় 29517071562 171 771712 

27 7407%-1827£ নামক পুস্তকে বনু গবেষণ। ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ 
করিয়াছেন ষে, বৃক্ষ ও লতা! সমূহের, এমনকি জড় বলিয়া যে সমস্ত 

পার্কে আমরা অভিহিত করি তাহাদেরও প্রাপ, সংজ্ঞা ও অহ্ভূতি 

আছে; প্রাণহীন বস্ত বলিয়া! জগতে এমন কোন পদার্থ ই নাই। 
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অচৈতন্যাবস্থায় থাকে তখন তাহার দেহ ও ইন্ড্রিয়াদির মধ্যে 
জীবনীশক্তির কোনওপ্রকার বহিঃপ্রকাশের চিহ্ন থাকে 'না। 

এই সময়ে তাহার জ্ঞান ব! প্রজ্ঞাও অন্তহিত না হইয়া 
স্প্তরভাবে থাকে | 

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র প্রতর্ধনকে আবার বলিলেন £ 

“যখন কেহ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত থাকে ও কোনও প্রকার 
স্বপ্লাদি দর্শন না দেখে তখন তাহার মন নিক্কিয় অবস্থায় থাকে 
ও সেই সময়ে এ ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন 
থাকে ।”১৩ কখন কখনও আপনার দেখিয়াছেন যে, স্বপ্রশৃন্ত 
গভীর নিদ্রা অর্থাৎ সষু্তি হইতে উ্থিত হইয়া! মনে হয়, ষেন 
আমরা এক অজ্ঞানের রাজত্ব হইতে ফিরিয়া আসিলাম । 
কিন্ত এইরূপ নিদ্রাবস্থায় আপনাদের ইন্দ্িয়াদির ক্রিয়াসমুহেরও 
দর্শন, শ্রবণ ও আভ্বাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তির কি অবস্থা! হয় 

তাহা কি আপনারা জানেন? তাহার! তখন প্রাণের মধ্যে 

স্প্তভাবে থাকে, অর্থাৎ তাহার। চেতন স্তর হইতে ফিরিয়। 

যাইয়া জীবনীশক্তির (প্রাণের ) মধ্যে তখন আশ্রয় লয় ।১৪ 

যখন জীবনীশক্তি নিক্ফ্িয় থাকে তখন অন্তান্ত শক্তিগুলিও 

নিক্ছিয় হইয়া পড়ে । গভীর নিদ্রাবস্থায় বা সুযুপ্তিতে আমরা 
শা এ সপাপপীস্পোশপপসা পাস 

১৩। “এতদিজ্ঞানম্ যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্থপ্তং স্বপ্রৎ ন কঞ্চন 

পশ্যত্যথাস্মিন প্রাণ এবৈকধঘ! ভবতি ।”__কৌধীতক্যুপনিষত ৩৩ 
অর্থাৎ সে অবস্থায় পুরুষ গাড়নিদ্রায় সুপ্ত হইয়া অন্য বিষয়ে 

জ্ঞানশৃন্ত হন এবং কোন স্বপ্র দর্শন করেন না। তখন সেই পুরুষের 

যাবতীয় শক্তি এই প্রাণেই একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ইহাই প্রাণবিজ্ঞান। 

১৪। “তদৈনং বাক সর্বেনামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষঃ সর্বেঃ 

রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বেঃ শব্ৈঃ সহাপ্যেতি, মন: সরবৈরধ্যাতৈ: 

সহাপ্যেতি।” তক্যুপনিষৎ ৩৩ 
€৫ 



ডঙ আত্মজ্ঞান 

কথাও বলি না দর্শন করি না বা কোনও কিছুর আতন্রাণও 

পাইঞ্না। যদ্দি আমাদের শ্রবণেন্দ্িয়ের অতি নিকটে 
কামানের শব্দ হয় তাহাও আমরা তখন শুনিতে পাই না। 

আমাদের মন তখন বাস্তবিক কোন বাহ্া বিষয়ের চিন্তা বা 

কল্পনা করে না। সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ তখন 
স্প্তাবস্থায় থাকে ও আমর! জীবিত হইলেই উহার যেন সেই 

সঙ্গে আবার বাহির হইয়া আসে। নিদ্রিতাবস্থা হইতে 
জাগরণের প্রথম লক্ষণ দৈহিক ক্রিয়ার দ্বার1 পরিলক্ষিত হয় । 

স্বপ্নশূন্য নিদ্রাবস্থা বা স্ুষুণ্তিঅবস্থায় জীবনীশক্তি দেহে 
কেন্দ্রস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয় না, কারণ সেই সময়ে 
হৃংপিণ্ডের স্পন্দন, রক্ত-সঞ্চালন, পরিপাককরণ, পাক হ্থলীব 

ক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসাদির ব্যাপারে বুঝিতে পারা যাঁষ যে, 
মনের অবচেতন-স্তরে প্রাণশক্তি আমাদের অচেতন অবস্থাতেও 

এই সমস্ত কার্য করিয়া থাকে । যে শক্তির দ্বারা হ্ৃদ্যন্ত্র ও 
ফুসফুসের ক্রিয়া চলিতে থাকে সেই প্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
হইলে শরীরের আর কোন ক্রিয়াই থাকে না। এইরূপে সমস্ত 
ইন্দ্রিয় হইতে প্রীণ বিচ্ছিন্ন হইলে কেহই আর জাগ্রত অবস্থায় 
ফিরিয়া আসে না। ইহাকেই ম্বত্যু বলে। কিন্ত গভীব 
নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ স্ঘুপ্তিতে আমরা প্রাণের সহিত এক হইয়া। 
যাই। তখন ও প্রাণ” আমাঁদের সচেতন দৈহিক ক্রিয়াসমূহকে 

অকর্ষণ করিয়া লয়, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় পুনরায় এগুলি নিজ 
নিজ ইন্দ্রিয়ে ফিরিয়া আমে । তখনই ইন্দ্রিয়গুলি আবার 

সচেতন হয় ও আপনার কাধ করিতে আরম্ত করে। 

এই ব্যাপার বা তথাটি ভালভাবে বুঝাইবার জন্য একটি 
দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ইন্দ্র পুনরায় বলিলেন ঃ “যখন 
প্রাণোপাধিক পুরুষ স্ুষুপ্ত অবস্থা হইতে ফিরিয়া জাগ্রত 



প্রাণ ও আত্মা রঃ 

অবস্থায় উপনীত হন তখন প্রজ্ঘলিত অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র স্ষুলিসমূহ চতুদিকে নির্গত হয় সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক 

আত্ম। হইতে বাক প্রভৃতি ইন্ড্িয়শক্তিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্ফুলিঙ্গের 
মত নির্গত হইয়া নিজ নিজ স্থানে উপস্থিত হয় এবং পরে 

বাহ্যবস্তর সংস্পর্শে আসে 1৮১৫ যখন এইরূপ একটি প্রাণের 

প্রেরণা বা স্পন্দন চক্ষুকে আশ্রয় করে তখন উহা! দৃশ্য বস্তটিকে, 
তাহার আকারকে ও বর্ণকে উদ্ভাসিত করে । এইবূপে অপর 

একটি প্রাণস্পন্দন শ্রবণেব্দ্িয়কে আশ্রয় করিলে শব্দের শ্রবণ 

হয়। ঠিক একই প্রকারে অন্তান্ত ইন্দ্রিয়শক্তিসকল প্রাণরূপ 

প্রজ্বলিত অগ্ঠথি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কণারূপে নির্গত হইয়া 

আপনাপন ইক্্রিয়াভিমুখে যাইতে থাকে । মনও এইরূপ একটি 

প্রাণেরই স্পন্দন মাত্র এবং উহার দ্বারাই মনের চিন্তা প্রভৃতি 

নানাবিধ মনিসিক কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । কিন্তু যখন 

কেহ রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি বশীভূত হইয়া ছুবলতাবশতঃ 

হস্তপদাদি অত্যন্ত অবশ হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত 

হয় তখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি তাহাদের কেন্দ্রে ( প্রাণে ) 

প্রত্যাগত হয়; তখন সকলে বলে যে, লোকটির মন দেহ হইতে 

নির্গত হইয়াছে । এ সময়ে সে আর দেখিতে, শুনিতে, কথা 

বলিতে, আত্ীয়-স্বজনকে চিনিতে ব! চিন্তা করিতে পারে না। 

সেই ব্যক্তি সেই সময়ে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায় ।১১ দেহ 
7 শাশাসীাশ সি 

১৫। “স যদা প্রতিবুধ্যতে । যথাগ্রেজ লতে। বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্র- 

তিষ্ঠেরন্ এবমেবৈতন্মাদাতমনঃ প্রাণা ষথায়তনং বিপ্রতিষ্ন্তে প্রাপেভ্যে 

দেবা! দেবেভ্যো। লোক1:1” _-কৌধীতক্যুপনিষৎ ৩]৩ 

১৬। ঘত্রৈতৎ পুরুষ: আর্তে। মরিষ্যন্ আনল্যং হ্যেত্য মোহং 

নৈতি তদাহুঃ উদক্রমীচ্চিত্বম্। ন শৃণোতি ন পশ্ততি ন বাচা বদতি ন 

ষথান্মিন্ প্রাণ এবৈকধা তবতি।” -_কৌধীতক্যুপনিষৎ ৩৩ 



৬৮ আত্মঙ্ঞান 

ত্যাগ করিবার সময় পপ্রাণ' হন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে সঙ্গে লইয়! 

যায়। মরণাপন্ন ব্যক্তির মহাপ্রস্থানের সময় দেহী বা জীবাত্মা 

উহার দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আন্বাদন, ধারণ, বাক ও প্রজনন 
ইত্যাদি শক্তিসমূহকে ও অহমস্মি” “আমি” ও “আমার, 
ইত্যাকার জ্ঞানগুলিকেও সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়। যখন 
প্রাণ” দ্রেহ ছাঁড়িয়। চলিয়া যায় তখন দেহযন্ত্রের চেতন, 

অবচেতন এক্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলি এবং যাবতীয় ইন্ড্রিয়শক্তিও 

প্রাণের সহিত একীভূত হইয়া যায়! এই সমস্ত শক্তির সহিত 
ইন্ড্রিয়গ্রাহ্া বিষয়গুলি যেমন রূপ, শব্দ ও গন্ধ ইত্যাদিও 

প্রত্যাহৃত হয়। যখন দর্শনশক্তিটি চলিয়া যায় তখন যন্ত্রশ্বরূপ 
চক্ষু দ্বার যাহা দেখা যায় তাহ অর্থাৎ “রূপ” বা “আকার?-ও 

মৃতব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না। 

ইন্দ্িয়গ্রাহ্া বিষয়গুলি ও ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ পরস্পর 
অবিচ্ছেগ্ভ। যখন কোন ইন্দ্রিয়শক্তি প্রত্যাহ্গত হয় তখন 

ইন্ড্িয়গ্রাহ্য বিষয়টিও উহার সহিত প্রত্যা্গত হয়। যদি 

শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকে তাহ হইলে সর্বপ্রকার শব্দ বন্ধ হইয়! 
যায়; অর্থাৎ শ্রবণেক্দ্রিয় প্রত্যাহ্ুত হইলে শব্দসমূহও প্রত্যান্ৃত 
হয়। এক্ষণে আমরা যে সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকি 

তাহা রুদ্ধ হইলে বাকৃশক্তি তখন কিভাবে থাকে? উহা এ 

সময়ে স্ুপ্তভাবে থাকে এবং এ বাকৃশক্তির দ্বার] যাহ] প্রকাশিত 
হয় সেই 'নাম'-গুলিরও অর্থাৎ বস্তুবাচক নামগুলিরও অস্তিত্ব 

চলিয়! যাঁয়। এ একই প্রকার কারণে ভ্রাণশক্রিটি প্রত্যানৃত 
হইলে উহার সহিত গন্ধাদি আন্রাণরূপ ক্রিয়াও চলিয় যায়। 
আবার এইরূপ মন ও বুদ্ধি যখন নিক্কিয় হইয়া যাঁয় তখন 
চিন্তাশক্তি, স্মৃতি, ইচ্ছা, প্রত্যক্ষ, অনুমানযোগ্য বিষয়সমূহ ও 
মানসিক ভাবরাশি সমস্তই অন্তহিত হয়। মৃত্যুকালে দৈহিক 
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ও মানসিক শক্তিসমূহ এইরূপ নিবিশেষভাবে আত্মা বা প্রাণে 
একীভূত হইয়া থাকে । পূর্বেই আমরা জানিয়াছি যে, প্রাণ 
ও “প্রজ্ঞা” এই ছুইটি' অবিচ্ছে্চ ; একটির অভাব হইলে সঙ্গে 

সঙ্গে অপরটিরও অভাব হইবে । সুতরাং “প্রাণ” চলিয়া গেলে 
তৎসঙ্গে প্রজ্ঞাও চলিয়া যাইবে । যখন কাহারও এইরূপ অবস্থা 

ঘটে তখন বুঝিতে হইবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে । 
মৃত্যুর পরে ইন্দিয়শক্তিসমূহ প্রাণের সহিত একীভূত হইয়া 

জীবাত্মার সহিত থাকে এবং এ জীবাত্া আবার অন্ত এক 

শরীর ধারণ করিয়া উহাদিগকে প্রকাশ করে। গভীর নিড্র। 

ব! সুধুপ্তির পরে জাগরণের সময় যেমন মানসিক ও দৈহিক 

শক্তিসমূহ প্রজ্লিত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইতে 
থাকে সেইরূপ চিরনিদ্রা বা মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম গ্রহণের সময় 

স্বপ্তশক্তিসমূহ প্রাণরূপ আধার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নৃতন নূতন 
ইন্ড্রিয়সমূহ স্থজন করে এবং উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিজ 
নিজ কার্য করিতে থাকে 1১৭ কিন্তু এই সনস্ত ইন্দ্রিয়কে স্থষ্টি 

১৭। “ন শবণোতি ন পশ্ঠতি ন বাচাব্দতি ন যথান্মিন্ প্রাণ 

এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাব সবৈণামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বে 

রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সবৈ ধণানৈঃ 

সহাপ্যেতি। দা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্রেজলতো৷ বিস্কুলিঙ্গা বিপ্রতি্ে- 

রন্েবমেবৈতম্মাদাত্বনঃ গ্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষটন্তে প্রাণেন্যে। দেবা 

দ্রেবভ্যো! লোকাঃ।” কৌফীতক্যুপনিষৎ ৩৩ 
“স যদদাইম্মাচ্ছরীরাছুতক্রামতি সহৈ বৈতৈঃ সর্বেরুতৎক্লামতি বাগম্মাৎ 

সর্বাণি নামান্ভিবিহ্জতে | বাচা সর্বাণি নামান্যাপ্রোতি । *সৈষা 

প্রাণে সর্বাপ্তিঃ।” _কৌষীতন্যুপনিষৎ ৩।৪ | 
“যে] বৈ প্রাণ, সা. প্রজ্ঞা, যা বা] গুজ্ঞা সঃ প্রাণঃ | সহ হোতাবন্মিন্ 

শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ।৮ -কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৪ 
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করে সেই শক্তিটি কি? উহাই 'প্রাণ বা! জীবনীশক্তি এবং এই 
শক্তির মধ্যেই পূর্বজন্মাজিত বাসনা, প্রবৃত্তি ও সংস্কারসমূহ 
স্বপ্তভাবে অবস্থান করে। 

যখন ইন্দ্রিয়সমূহ নিক্কিয় থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই 
যখন তাহার নিজ নিজ কার্য করিতে বিরত থাকে তখন এ 
সমস্ত ইন্ডিয়ের ক্রিয়া একেবারে লুপ্ত না হইয়া স্ুপ্তভীবেই 
থাকে; স্থতরাং এইরূপ অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয় কিছুই অনুভব 

করে না এবং ইন্ড্িয়গ্রাহ্া বিষয়সকলের আপেক্ষিক সত্তাও এ 
সময় অন্তহিত হয়। জ্ঞান এবং চৈতন্যের কেন্দ্র দেহী বা 

জীবাত্বা । এই দ্রেহী প্প্রাণ' বা জীবনীশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত । 

এই প্রাণেরই এক অংশ ইন্দ্রিয়শক্তিরপে এবং অপর অংশ 
গন্ধার্দি ইব্ড্িয়গ্রাহ্ বিষয়ূপে প্রতিভ।ত হয়। যেমন 

ইন্দ্িয়শক্তিনমূহের সহিত ইন্দ্রিযগ্রাহা বিষয়গুলিব কোন 
সম্পর্ক না থাকিলে এ বিষয়গুলির অস্তিত্ব থাকিতে পাবে না, 

সেইরূপ ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আত্মা বা 
বিষয়ীও আছে। 

পূর্বে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি সেইগুলির 
পুনরায় আলোচনা করা প্রয়োজন । আমরা জানিয়াছি 

যে, ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ “প্রাণ বা জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ অধীন । 
প্রাণ ও “প্রজ্ঞা, এই ছুইটি এক সঙ্গে বাস করে। ইক্ডরিয়গ্রান্থ 
বিষয়গুলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষমাপেক্ষ, কারণ এ বিষয়গুলির 

অস্তিত্ব উপলব্ধিকরণক্ষম শক্তিসমূহের উপরই নির্ভর করে; 
অর্থাৎ যাহ। দ্বার এ বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ হইবে সেই শক্তির 

অর্থাৎ যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা, যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। এই 
প্রাণ এবং প্রজ্ঞ। মিলিত হুইয়। শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়! 
শরীর হইতে নির্গত হন 
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অভাব হইলেই এ বিষয়গুলির সত্তা বা অস্তিত্ব থাকা বা 
নাঁথাকা উভয়ই সমান। যদি আমাদের দর্শনশক্তি লোপ 

পাঁয় তাহা হইলে কোন প্রকার বর্ণ ই আমাদের চক্ষে প্রতিভাত 

হইবে না। আমাদের শ্রবণশক্তি কার্ক্ষম না থাকিলে কোন 

প্রকার শব্দই আমর! অবণ করিতে পারি না। এইরূপে প্রমাণ 

করিতে পারা ধায় যে, প্রত্যঙক্ষের বিষয়গুলির সহিত সংবেদন 

বা জ্ঞানের অবিচ্ছেগ্ সম্বন্ধ আছে। প্রত্যক্ষরূপ ক্রিয়াটিও 

আঁবাঁর ইন্দ্রিয়শক্তির উপরে নির্ভর করে। প্রত্যক্ষের একটি 

বিষয়কে একখণ্ড বস্ত্বের সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। 

যেরূপ বস্ত্রথ্ড ও বস্্খগ্ুস্থিত স্ত্রগুলির মধ্যে কোনও প্রভেদ 

নাই সেরূপ প্রতাক্ষের একটি বিষয়ের সহিত সংবেদন-ক্রিয়া ও 

অন্থভবশক্তিসমৃহেরও কোন প্রভেদ নাই। অর্থাৎ যেমন 

বস্বখণ্ড বলিলে বন্ত্রধণ্ডের হূত্রগুলিকেই বুঝায়, কারণ এ 

সুত্রগুলি ব্যতীত বন্স্রের আর অন্য কোন উপাদান নাই সেরূপ 

প্রত্যক্ষের বিষয় বলিলে উহা প্রত্যক্ষীকরণ ও অন্ুুভবশক্তির 

সমগ্টিকেই বুঝায়। আবার প্রত্যক্ষীকরণ ও অন্ুভব-শক্তিরূপ 

সুত্রগুলি প্রাণশক্তি হইতে আবতিত হইগ্লাই যেন নিমিত 

হইয়াছে । বস্ত্বতঃ এই বিশ্বজগতের সত্তা বা অস্তিত্ব প্রাণ ও 

প্রজ্ঞা ভিন্ন থাকিতে পারে ন। আত্বাই বিশ্বজগতের কেন্দ্র 

বা অধিষ্ঠান। আত্মা আমাদের প্রত্যেকেরও কেন্দ্রম্বরূপ। 

আত্ম প্রাণের সহিত অবিচ্ছেগ্চভাবে জড়িত । আত্ম! হইতেই 

এই জীবনের এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তির উৎপত্তি। বস্তুতঃ 

এই দৃশ্যমান বাহাজগতের মূলই হইতেছেন একমাত্র আত্মা । 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, প্রাণ বা প্রজ্ঞার সংখ্যা বছ নহে, 
উহা “একমেবাদ্ধিতীয়ম্ঠ। যে জীবনীশক্তি আপনার ভিতর 

আছে, সেই জীবনীশক্তিই আমার এবং অপরের ভিতরেও 
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আছে। জীবনীশক্তি যেরূপ বহু নহে কিন্তু এক, প্রজ্ঞাও 

সেইরূপ এক ; সুতরাং আপনার মধ্যে ষে প্রজ্ঞা! বর্তমান সেই 

প্রজ্ঞাই আমার এবং অপরের মধ্যেও বর্তমান |. এই নিখিল 

বিশ্বের সর্বত্রই “প্রাণ বা পপ্রজ্ঞাঁ একটি ভিন্ন ছুইটি নহে। 
অপরের প্রজ্ঞার সহিত আমাদের প্রজ্ঞার তুলনা করিয়া 

পরস্পরের বৈশিষ্ট্য কেবল বাহালক্ষণ দ্বারাই অন্থুমিত হইতে 
পারে। সবপ্রকার জ্ঞানের মূলে প্রজ্ঞা” অবস্থিত। কোনও 
বাক্য উচ্চারিত হইলে এ বাক্যের তাৎপর্য প্রজ্ঞা বা 'অহমস্মি 

জ্ঞান না থাকিলে বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ কর্ণার 

কোনও প্রকার শব্দ শ্রবণ প্রজ্ঞা ভিন্ন সম্ভবপর নহে । যখন 

উহা! কোনও বিষয়ে বিশেষ ভাঁবে নিবিষ্ট থাকে তখন কোনও 

বন্ত আমাদের চক্ষুর অতি সন্নিকটে থাকিলেও আমরা দেখিতে 
পাই ন1 (১৮ 

এইরূপ দেখা যায় ষে, যখন কেহ পথের মধ্যে কোনও 

একটি বস্তুবিশেষের উপর একাগ্রতা সহকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে 
তখন তাহার সম্মুখ দিয়া যাহা-কিছু চলিয়া যাক না! কেন তাহ! 

তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ কোন ব্যক্তি যদি একটি 
শব বিশেষের উপর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে তাহ হইলে 

অপরাপর শব্দ আর তাহার শ্রতিগোচর হয় নাঃ এমন কি সেই 

সময়ে যদি কেহ তাহাকে তাহার নাঁম উচ্চারণ করিয়াও 

সম্ভাষণ করে তাহ! হইলেও সে তাহা শুনিতে পায় না। সেরূপ 

যদি কাহারও মন বিশেষ কোনও চিন্তায় বা ভাবে নিমগ্ন থাকে 

তাহা হইলে সেই ব্যক্তির দর্শন, শ্রবণ আন্রাণ আম্বাদন বা 
পরপর পা 

১৮। নন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষ রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্া্র মে 

মনোইভূদিত্যাহ নাহমেতদ্রূপং প্রজ্ঞাসিষমিতি।” 
| _কৌসীক্যুপনিষৎ ৩৭ 
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অন্য কোনও প্রকার অন্ুভূতিই তখন হইবে না। অতএব 
সংক্ষেপে ইহাই বলিতে পারা যায় ষে, প্রজ্ঞা ভিন্ন চিস্তাধারার 
ক্রমিক উৎপন্ন হয় না; অর্থাৎ একটি চিন্তা দূর হওয়ার পরই 
যে অপর একটি চিন্তার উদয় হয় এই প্রকার নিয়ম প্রজ্ঞা ভিন্ন 

হইতে পারে না। আবার প্রজ্ঞা বা চৈতন্য না থাকিলে কোনও 
বিষয় জানিতে পারা যায় না। সেজন্তই উপনিষদে বলা 

হইয়াছে £ “প্রকৃত দ্রষ্টাকেই আমাদের জানিতে হইবে । বাক্য 
বৃঝিতে চেষ্ঠা না করিয়া উহা যাহার দ্বারা কথিত হইয়াছে সেই 

বক্তা বা পুরুষকেই জানিতে চেষ্টা করিবে 1৮১৯ অর্থাৎ “সেই 

বক্তা কোথায় তাহা অনুসন্ধান কর; ড্রষ্টা কোথায় তাহ। 

অনুসন্ধান কর: বাক্যের অর্থ কি তাহা জানিতে চেষ্টা না 

করিয়া! প্রকৃত বক্তাঁকে অন্থুসন্ধান করিয়া বাহির কর। দৃষ্টির 
বিষয় কি, তাহা ন। ভাবিয়া প্রকৃত দ্রষ্টাকে অনুসন্ধান করিয়! 

বাহির কর। শব্ধ কি, তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়৷ প্রকৃত 

শ্রোত! কে তাহাই জানিতে চেষ্টা কর ।” 

পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকগণ শব্দ কি এবং তাহার উৎপত্তি 
কি প্রকারে হয় ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; 

কিন্তু শ্রোতা অর্থাৎ যিনি এ শব্দ শ্রবণ করিতেছেন তাহ। 

জাঁনিতে তাহারা মোটেই উৎস্থক নহেন। পক্ষান্তরে বেদাস্ত- 

দর্শনাতিজ্ঞ মনীষীর! সমস্ত বিষয়ের মূল উৎস কোথায় তাহারই 
অনুসন্ধান করেন। শব্দ বায়ুর কম্পন হইতে জাত কি-না? 

তাহ। লইয়। তাহার! ব্যস্ত হন না। একটি শব্দ উৎপন্ন হইতে 
যেকোনও প্রকার স্পন্দন বা কম্পনেরই প্রয়োজন হউক না 

১৯। “ন বাঁচং বিজিজ্ঞাসীত ; বক্তারং বিদ্যাৎ।”*..-..“ন রূপং 

বিজিজ্ঞাসীত, বূপবিদ্ঞং বিছ্চাৎ।” “ন বং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং 

বিদ্যাৎ |” --কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩৮ 



নি আত্মজ্ঞান 

কেন, তাহ! আমাদের শ্রবণশক্তির সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ 
থাকিবে । এক্ষণে যদি আমাদের শ্রবণশক্তিটি প্রত্যাহ্ৃত 'হয় 
তাহ! হইলে কে এ শব্দটি শ্রবণ করিবে ? "শব্দ এই ব্যাপারটি 
কি-_তাহ! জানিবার জন্য সময় নষ্ট করিবার আবশ্ঠক কি? 

প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির ধর্ম কি তাহা বিদিত হওয়া আবশ্যক; 

তাহার পরে উহাদের মূল কোথায় তাহা দেখা প্রয়োজন : 
সর্বশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া বিষয়সমূহের জ্ঞাত। বা উপলব্ধির কর্তা কে 
তাহাই আমাদের জান! আবশ্তক। কোন খাগ্ের কি প্রকার 

স্বাদ তাহা জানিতে চেষ্টা ন! করিয়া! কে আন্বাদন করিতেছেন 
তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর। সুখ ও দুঃখ এই ছুইটি কি তাহা 
না ভাবিয়া যিনি উহাদের অন্থুভব করিতেছেন তাহাঁকেই 
বিদ্িত হও ।২০ 

এইরূপে “চিন্তা'ব্যাপারটি কি তাহা জানিতে চেষ্টা না 
করিয়া যিনি চিন্তা কবিতেছেন তাহাকে বিদিত হও। এই 
সকল প্রত্যক্ষের বিষয়গুলির অর্থাৎ চিন্তা, সুখ, ছুঃখ ইত্যাদির 

সহিতও ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সম্বন্ধ আছে। যদি বিষয়গুলির 
সহিত বিষয়ী আত্মার এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ, শব্দ ইত্যাদি বিষয়ের 

সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের কার্ধ থাকিত না এবং 

যদি ইন্ড্রিয়ের কার্য না থাকিত তাহ। হইলে বিষয়গুলিও থাকিত 

না। কেবল বিষয় অথব1 কেবল বিষয়ীর দ্বার কিছুই সম্পন্ন 

হয় না।২১ 

২০1 “নান্ররসং বিজিজ্ঞাসীত। অন্নরসন্ত বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।” 
“ন স্থথছুঃখে বিজিজ্ঞাশীত। স্থথছুঃথয়ে। বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ 1” 

২১। “তা বা এতা ঘশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞমাত্রা 
অধিভূতং। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্থ্য নন প্রজ্ামাত্রাঃ স্য ধর! প্রজ্ঞামাত্র ন 

সথ্য নন ভূতমাত্রাঃ স্থ্য। ন হৃন্ততরতো বূপং কিঞ্চন সিহ্ধেং। নো 

এতন্নানা 1৮ -_কৌধীতক্যুপনিষৎ ৮1৩ 



প্রাণ ও আত্ম! ৭৫ 

দেবরাজ ইন্দ্র প্রজ্ঞাকে রথচক্রের মধ্যস্থল বলিয়! বর্ণন। 

করিয়াছেন। এই দেহটি যেন টা রথ এবং চক্রের পরিধিটি 
যেন ইন্জরিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ দ্বারা গঠিত। চক্রের নাভি হইতে 
নেমি পর্বন্ত যে দণ্ডগুলি থাকে সেই অর'-গুলি যেন বাহাবিষয় 

প্রকাশক ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ এবং চক্রের নাভিটি যেন প্রাণ বা! 
জীবনীশক্তি।২২ উপরোক্ত উপমার দ্বারা ইহাই বুঝিতে পাব! 
যাইতেছে যে, যে ইন্দ্িরগ্রান্থ বিষয়গুলি ইন্ড্রি়শক্তিরপ দণ্ড - 

গুলির উপরে স্থাপিত এবং ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি আবার প্রাণকে 

আশ্রয় করিয়া আছে । এই প্রাণ বা জীবনীশক্তিকে প্রজ্ঞা ও 

আত্ম হইতে পৃথক করা যাঁয় না। ইহা জরা-মরণরহিত এবং 
আনন্দম্বরূপ আত্মা; “সৎকাধ অথবা অসৎকাধের দ্বার! 

২২। “তদ্ যথ। রথস্তারেষু নেমিরপিতো৷ নাভাবর। অপিতা, 

এবমেবৈত। ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাম্মপি তা, গ্রজ্ঞমাত্রাঃ প্রাণোহপি তাঃ, 
স এষ: প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোশ্জরোমূতঃ |” 

- _-কৌধীতক্যুপনিষণ্ ৮।৩ 

ষেমন রথচক্রের অরগুলিতে নেমি বা পরিধিত্বরূপ গোলাকার 

কাষ্ঠখণ্ড স্থাপিত হয় এবং নাভি অর্থাৎ চক্রের মধাস্থিত ছিদ্রবুক্ত 

গোলাঁক।র কাষ্ঠের অরগুলি স্থাপিত হয় দেইবূপ (নেমি স্থানীয় 

নামা্দি বিষয়ুগুনির অরস্থানীয় ইন্জি্দঘূহের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
অরম্বরূপ ইন্দ্রিবগুলিও নাভিম্বরূপ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণই 

প্রজ্ঞাত্মা ; ইনিই আঁনন্দম্বরূপ এবং জরা ও মরণরহিত।” 

গীতায় এবং কঠোপনিষদেও এই উদ্দাহরণট লওয়। হইয়াছে। 

থ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই উদাহরণটি দিয়াছেন। তিনি ভারতবধ 

হইতেই এই দৃষ্টাত্তই গ্রহণ করিয়াছেন। 
২৩। “ন সাধুন! কর্মণ। ভূয়ামে। এবাসাধুন1! কনীয়ান্। এয 

হোবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভো! লৌঁকেভ্য উন্নিনীয়ভে। এয 

উ এবৈনমসাধু কর্ম কাঁরয়তি তং যমেত্যো। লোকেভ্যো নুণুতসত | এয 



৭৬ আত্মজ্ঞান 

আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কোনও প্রকার বৃদ্ধি বা হাঁস হয় ন1। 

সংসারের পাপ এই আত্মাকে কলুষিত করিতে পারে না কিন্বা 

ইহার কোনও প্রকার পরিবর্তনও হয় না। আমাদের আত্মা 
ধর্মীধর্মরহিত ; তিনি পা্পীও হন না, বা পুণ্যবান্ও হন না। 
সবসময়েই তিনি পূর্ণ ও পবিত্র! সংও অসংকর্মের সহিত 
আত্মার কোনও সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু এই সমস্ত কর্মের সহিত 

জীবাত্মার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, কারণ যাহা-কিছু করা যায় 

তাঁহার কল জীবাতআ্মাই ভোগ করিবেন ; অর্থাৎ আমি” আমার 

জ্ঞান লইয়া আমরা যেরূপই কর্ম করি না কেন, তাহার ফল 

আমাদের ভোগ করিতেই হইবে । তাহা ছাড়া আমাদের 

উত্তমরূপে ইহা বুঝ! উচিত ফে, প্রজ্ঞা ও জীবনীশক্তি ব্যতিরেকে 
কোন প্রকার সদসৎ কমই সম্পন হইতে পারে না। জ্ঞান ও 

লোকপাল এষ ?লাকাধিপতিঃ। এষ সরবেশ্বরঃ সম আত্মেতি বি্বাৎ 

সম আত্মেতি বিদ্যাৎ1” -_-কৌধীতক্যুপনিষৎ্ ৩।৯ 
অর্থাৎ “এই আত্মা পুণাকর্ম দ্বারা অধ্ধিক হন না, অথবা পাঁপকর্ষের 

ছরাও ন্যন হন না। যেহেতু এই প্রাণ প্রজ্ঞা উপাধিবিশিষ্ট আত্মাই ; 

স্বর্গাভিলাধী জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্তলোক হইতে উর্লোকে লইয়। 

যাইতে ইচ্ছা করেন ও তাহাকে পুণা-কর্ম করান। এই আত্মাই 

জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্লোক হইতে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা 

করেন এবং তাহাকে অসাধু-ক্ধ অর্থাৎ পাপক্ন করান। এই আত্মাই 
লোকপাল অর্থাৎ সাধু লোককে সুখ এবং অসাধু লোককে ছুঃখ প্রদান 

করেন, এই লোকপাল আশাই লোকাধিপাতি। এই লোকাধিপতি 
আত্মাই সর্বনিয়স্তা । এই সর্বেশ্বরত্বগুণসম্পন্ন আত্মাই আমার (ইন্দ্রের ) 

স্বরূপ, ইহাকেই অবগত হইতে হয়। উক্ত আত্মাকেই আমার স্বরূপ 
বলিয়া জানিবে।” তবে ইহা সত্য ষে, আত্মা স্বরূপততঃ কাহাকে পাপও 

প্রদান করেন না, অথবা পুণ্য দান করেন না। আত্ম! নিক্ষিয় ও 

া্সীস্বরূপ | 



প্রাণ ও আত্মা ৭৭ 

বুদ্ধির মূল কারণ যিনি-_তিনিই এই বিশ্বজগতের অধিপতি ও 

সকলের পাঁলনকর্তা। তিনিই এই পরিদৃশ্যমান্ বাহাজগতের 

স্থষ্টিকর্তা এবং তিনিই আমার (ইন্দ্রের ) প্রকৃত স্বরূপ ॥ এই 
আত্মজ্ঞান সকল ব্যক্তিকেই অমরত্বের অধিকারী করে । একমাত্র 
আত্মজ্ঞানই মনুষ্যজাতিকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে জমর্থ 
এবং .এই পূর্ণতা লাভ হইলেই যে রাজ্যে চিরশাস্তি ও 
অনাবিল আনন্দ বিরাজিত সেই রাঁজ্যে মানব গমন করিতে 

পারে |” 



'ঞঁ আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্প্রাণশ্ক্ষুঃ শ্রোত্রমথো 

বলমিক্ড্রিয়াণি চ সর্ববাণি। সর্বং ব্রন্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম 

নিরাকুর্্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিব্লাকরণমস্ত্রনিরাকরণং 

মে অস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষতস্ত্র ধন্মাস্তে ময়ি 

সন্ত, তে ময়ি সম্ত। ও শান্তি শাস্তিঃ শাস্তি ॥ 

__ছান্দোগ্যোপনিষৎ 

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাকৃ, প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র, মন, বল ও 

ইন্ড্িয়ূহ পরিতৃপ্ত হউক। আমি যেন উপনিষদের প্রতিপা্ত 

ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি এবং ব্রহ্ধও যেন্* আমাকে পরিত্যাগ ন। 

করেন। তাহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাহার প্রত্যাখ্যান 

না হউকৃ। উপনিষদে আত্মার ঘষে সমস্ত ধর্ম কথিত আছে তাহা 

আত্মনিষ্ঠ আমাতে প্রকাশিত হউক ॥ ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



চতুর্থ অধ্যায় 
॥ আত্মানুসন্ধান || 

হিন্দুদের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সহিত গ্রীস দেশের 
পৌরাণিক গল্পসমূহের বহু পরিমাণে সাদৃশ্য আছে । এই ছুই 
বিভিন্ন জাতির পুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতারা ও 
অস্থুরেরা নরদেহ ধারণ করিয়া! কিরূপে এই প্রথিবীতে মনুষ্তের 
মত বাস করিয়াছিলেন । দেবতারা এবং অস্ুররা যে এক সঙ্গে 

বাস করিতেন এবং পরস্পর যুদ্ধ করিতেন তাহার উল্লেখ 
আমর! প্রাচীন উপনিষদসমূহেও দেখিতে পাই। কথিত 
আছে যে, এই নিখিল বিশ্বের আদি অ্টা প্রজাপতি একদিন 

দেবগণকে ও অস্থরগণকে বলিয়াছিলেন £ “তোমর। পরস্পর 
পরস্পরের উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমত। স্থাপন করিবার জন্য কি 
কারণে যুদ্ধ করিতেছ? তোমরা আত্মাকে বিদিত হও, কীরণ 

ষাহার আত্মজ্ঞান আছে তিনিই শান্তি লাভ করেন । আত্মা 

পাপবজিত, বার্ধক্য ও মৃত্যু রহিত। আত্মার শোক নাই, 

ছঃখ নাই, ক্ষুধা নাই ও তৃষ্ণা নাই। আত্ম সত্যকাম, অর্থাৎ 

আত্মার কামনা কখনও বিফল হয় না বা কখনও অপূর্ণ থাকে 
না। আত্মা সত্যসম্গল্প ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত; আত্মার মিথ্য। 

কিছুই নাই, সুতরাং আত্মার সকল প্রকার চিস্তাও সত্য । 

সকলেরই এই আত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক । যিনি এই 

আত্মাকে উপলন্ধি করিতে পারিবেন, তিনি যাহ! ইচ্ছা করিবেন 

তাহাই প্রাপ্ত হইবেন ; তাহার অপ্রাপ্য বলিয়। আর কিছুই 
থাকিবে না। তাহার সমস্ত কামনাই পরিপূর্ণ হইবে ; তিনি 
সর্বশক্তিমান পুরুষ হইবেন, সর্বপ্রকার ক্ষমতাই তিনি প্রাপ্ত 



টি ৃঁ আত্মজ্ঞান 

হইবেন এবং তিনি এই সসাগর। পুথিবীর ও স্বর্গীদির অধীশ্বর 

হইবেন।১ দেবতার! এবং অন্ুরেরা এই উভয় পক্ষই অতিশয় 

ক্ষমতাপ্রিয় ও নিতান্ত অন্থখী ছিলেন; সেজন্য তাহারা 

প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়! ভাবিলেন যে, তাহ। হইলে 

তো। সকল জগতের এবং জীবের উপর কর্তৃত্ব করিবার প্রশস্ত 

পন্থ। পাওয়া গিয়াছে! অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক ছান্দোগ্য 
উপনিষদে উপরি উক্ত উপাখ্যানটি এইস্থান হইতে আরম্ত 

হইয়াছে । ছান্দোগ্য-উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত | 

হিন্দুদের সবপ্রাচীন ধর্মশীস্্কে “বেদ” আখ্যা দেওয়। 
হয়। এই “বেদ” চারিভাগে বিভক্ত, যথ। খক্ সাম, যজুঃ ও 

অথর্ব। বৈদিক যুগে সামবেদের মন্ত্রগুলি গান করা হইত । 
সেই সামগান হইতে সঙ্গীতের বিজ্ঞান ভারতে স্থ্টি হইয়াছে । 
হিন্দুরা সর্বপ্রথম সঙ্গীতে সপ্তম্বর ব্যবহার করিয়াছিলেন । পরে 
যন্তরসঙ্গীতেও সপ্তস্বর ও তিনটি সপ্তক, উদারা, মুদীরা ও তার৷ 

ব্যবহার করিত। প্রাচীনকালে যজ্জাদি ক্রিয়াকমের সময় 

সাঁমবেদীয় মন্ত্রগুলি সপ্তন্বরে গীত হইত ।১ 

যাহাহউক, ছান্দোগ্য-উপনিষদে বণ্নিত আছে যে, দেবতারা 
এবং অন্ররা প্রজাপতির নিকট হইতে সর্বময় কর্তা হইবার 

১। য আত্মা অপহতপাপ্র। বিজরে] বিমুতুবিশোকে। 

বিজিঘৎসোহপিপাস:ঃ সত্যকামঃ সত্যসন্কপ্নঃ 

সোহবেই্ব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স 

সর্বাংশ্চ লোকানাপ্রোতি সর্বাংশ্চ কামান্ 

যস্তমাত্মানমন্ুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপত্তিরুবাচ ॥ 

_ ছান্দাগ্যোপনিষৎ ৮।৯%১ 
২। খক্ ও অন্তান্ত প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাবলীতে এই সম্বন্ধে 

আনোচন! আছে । 



আত্মাঙসন্ধান ৮১ 

গুচতত্ব জানিতে পারিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে উৎস্থৃক 

হইলেন। কি. প্রকারে এই আত্মার জ্ঞান লাভ হইতে পারে 

এই বিষয় লইয়া তাহারা আপনাদের ভিতর আলোচন। করিতে 

লাগিলেন এবং যাহ! প্রাপ্ত হইলে আর কোন কিছু পাইতেই 

বাকি থাকে না-সমস্ত বাঁদনাই পরিপূর্ণ হয় এবং সমস্ত 
পুৃথিবীরই অধীশ্বর হইতে পারা যায় তাহারই অনুসন্ধানে 
কৃতনিশ্চয় হইলেন । 

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অন্ুরগণ ভূত 

প্রেত-জাতীয় জীব নহেন ; ইহীরা মন্ুষ্যেরই মতন একটি 

জাতি ছিলেন, কিন্তু ঘোরতর ইন্ড্রিয়াসক্ত ছিলেন । জীবনের 

মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না। হারা 
বস্ততন্ত্রবাদ ছিলেন এবং মনে করিতেন যে, এ জড়দেহই 

সর্বস্ব, এই দেহের নাশের সহিত সবই শেষ হইয়৷ যাঁয়। সমস্ত 

বিশ্বের উপর প্রভূত্ব করিবার অভিলাষ তাহার! সর্বদা হৃদয়ে 
পোষণ করিতেন, কিন্তু ইহাদের এই বাসন! কোন কালেই 
পূর্ণ হয় নাই। যাঁহাদের বাসনা অসংখ্য, তাহাদের অভাবও 

অসংখ্য। অস্থুরগণের অবস্থাও ঠিক সেরূপই হইয়াছিল। আবার 

কোন একটি বাসনা পূর্ণ হইলে দেখ। যায়, অপর বাসনাগুলি 
আরও তীব্র বেগে জাগ্রত হইয়া উঠে * সেইজন্য অস্ুররাও 

সর্বদাই নিজেদের অভাবগ্রস্ত বোধ করিত এবং সর্বাপেক্ষা 

ক্ষমতাবান দেবতাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ও শক্তিমান্ 

হইবার চেষ্টা করিত। বাস্তবিক ইহসর্বস্ববাদী জড়ভাবাপন্ন 

এই সমস্ত লোকদেরই বেদে 'অস্ুর বলা হইয়াছে । আর ধাহাঁর! 
ধর্মাপরায়ণ, আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন, স্বার্থত্যাগী, পরহিতকারী : 
ধাহার ইন্দ্রিয়ন্থখ, এশ্বর্ষ ও পাধিবভোগকে জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্ট না মনে করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ ও সচ্চিদানন্দ- 

তি 



৮২ আত্মজ্ঞান 

স্বরূপ ব্রহ্গকে সাক্ষাৎকার করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেন্টু 
বলিয়া মনে করিতেন, বেদে তাহাদ্রিকেই “দেবত। বলিয়। 

বণিত করা হইয়াছে 7৩ 
এই সকল দেবতারা এবং অস্থরগণ স্থির করিলেন ষে, 

যদি তাহারা তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাহাকে 
কোনও সত্যদর্শী খষির নিকট আত্মজ্ঞান লাভের উপায় 
জানিবার জন্য পাঠাইতে পাবেন তাহা হইলেই তাহাদের 

নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিবার সুবিধা হইবে। 

এইরূপ মনে করিয়। দ্েবগণ ইন্দ্রের নিকট এবং অন্ুরগণ্ 
বিরোচনের নিকট গমন করিলেন । উভয়পক্ষই তাহাদের 

৩। ভগবদ্গীতার ষোডশ অধ্যায়ে দেবী ও আস্থরী প্ররুতিবিশি্ট 

লোকদিগের বিষয় বণিত আছে; ষথা, 

অভয়ং সব্বসংশ্ুদ্ধিজ্ঞনযোগব্যবস্থিতিঃ | 

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্ স্বাধ্যায়ন্তপ আর্জবম্ ॥ 

অহিংস সত্যমক্রোধস্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্। 
দয়! ভূৃতেঘলোলুপ্তং যার্দবং হীরচাপলম্॥ 
তেজঃ ক্ষম] ধৃতি: শৌচমত্রোহো। নাতিমানিতা। 

ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতত্ত ভারত ॥ 

দণ্তে! দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। 

অজ্ঞানং চাঁভিজাতন্ পার্থ সম্পদমাস্থরীম্ ॥ 
রং ও ৬ রং 

অসত্যমপ্রতিঠং তে জগদাহুরনীশ্বরমূ। 
অপরস্পরমন্তৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্। 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্বানোহযবুদ্ধয়ঃ | 
প্রভবস্তাগ্র কর্মীণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ 

_ কামমাশ্রিত্য দুষ্পুরং দভ্তমানমদান্বিতাঃ। 

মোহাছ্ গৃহীত্বাইসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেইশ্াচব্রতাঃ ॥ 



আত্মাছুসন্ধান রগ 

অধিপতিকে আত্মতত্ব অনুসন্ধানে গমন করিবার জন্য অনুরোধ 

করিলেন । বস্তত: উভয়পক্ষেরই সর্বপ্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য 
ছিল; মনুষ্টের যত প্রকার পাঁথিব ভোগ্য বিষয়ের অভিলাষ 
থাকিতে পারে, তাহার কোনটিরই তাহাদের অভাব ছিল ন1। 

যদিও তাহাদের প্রচুর ধন, সম্পত্তি ও বিলাস সামগ্রী ছিল, 

যদিও তাহার। অসীম মানসিক শক্তি (7১5১০1০ 7০৬০:)-সম্পন্ন 

ছিলেন এবং যাহা কামনা করিতেন তাহাই প্রাপ্ত হইতেন, 
তথাপি এই সকল এশ্বর্ষশালী হইয়াঁও তাহাদের বিষয়ভোগের 
তৃষ্। নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার! সর্বদা অতৃপ্ত বাসনাজনিত 

ছুখই অনুভব করিতেছিলেন। তাহাদের যে সকল শক্তি ও 
সামর্থ্য ছিল তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও ক্ষমত। পাইবার 

জন্য তাহারা লালায়িত হইয়াছিলেন। স্ুতরাং হীরা খন 

প্রজাপতির নিকট শুনিলেন যে, এমন কোন বস্ত আছে যাহ 

প্রাপ্ত হইলে নিখিল বিশ্বের অধিপতি হইতে পার! যায়, তখন 

তাহারা এ শ্রেষ্ঠ বস্তুটি অবিলম্বে লাভ করিবার জন্য বিশেষ 
ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। 

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্থুরপতি বিরোচন আত্মতত্বজ্ঞ 

মহাপুরুষের অনুসন্ধানে পৃথক্ পুথক্ ভাবে যাত্রা করিলেন। 

উভয়েই সেই সময়ে সর্বপ্রকার ভোগ-বিলাস বর্জন করিলেন ; 

তাহাদের ম্ুন্দর পরিচ্ছদাদি, যাবতীয় এশ্বর্ধ ও বিলাসদ্রব্য 

পরিত্যাগ করিয়া এবং এমন কি পরস্পরের সহিত কোনও 

... চিস্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কাঁমোঁপভোগপরম! এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ 

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥” 
গীতা ১৬১-১২ 



৮৪ ৃ আত্মজ্ঞান 

সংশ্রব না রাখিয়া জিজ্ঞাম্ুর ন্যায় দীন ও সরলভাঁবে সকলের 

অপেক্ষা বিজ্ঞ ও আত্মতত্বজ্ঞ মহাপুরুষের অন্বেষণ করিতে 

লাগিলেন। কিন্তু তাহারা ঠিক এরপ সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ 
কোথাও অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রজাপতি- 
সমীপে শাস্বিধি অনুসারে সমিংপাণি হইয়া পুজোপহার 
নিবেদন করিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। হিন্দ্শাস্্রমতে 
রিক্তহস্তে গুরু দেবতা ও রাজার নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ। এই- 
জন্য তাহারা হব্য, ফল এবং যজ্ঞকাষ্ঠাদি প্রজাপতিকে ভক্তি- 
সহকারে নিবেদন করিলেন । তৎপরে তাহার সম্মতি পাইয়া 
তাহারা তাহার শিষ্যরূপে পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিলেন 
এবং বিধিসহকাঁরে গুরুর সেবা করিয়া বত্রিশ বৎসর গুরুর 
নিকট বাস করিলেন । একদিন প্রজাপতি তাহার শিত্যদ্বয়কে 
তাহার নিকট আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । 
তাহীতে তাহার৷ দুইজনেই উত্তর করিলেন ঃ “ভগবন্ঠ আপনি 
বিশ্বজগতের বিধাতা প্রজাপতি; আপনার নিকট শুনিয়াঁছি 
যে, যদি কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে তাঁহ। হইলে সেই 
ব্যক্তি পরম সুখী হয়, তাহার সমস্ত প্রকার শক্তিলাভ হয়, 
কিছুই আর তাহার অপ্রাপ্তব্য বলিয়া বাঁকি থাকে না। এই 
'আত্মা আবার পাপ ও জরাঁরহিত অজর এবং অমর ; এই 
আত্মার ক্ষুধা ও তৃষ্তা কিছুই নাই; ইনিই সত্যকাম অর্থাৎ 

ইহার যাবতীয় কামনা সকল সময়েই পরিপূর্ণ হইয়া! থাকে ; 

ইনিই সত্যসম্কল্প অর্থাৎ ইহার চিন্তাও কখনও নিষ্ষল হয় না। 
আমর৷ এই প্রকার আত্মাকে জানিবার অভিলাষে আপনার 
শরণাগত হইয়াছি, আপনি উপদেশ দান করুন 1” 

ইন্দ্র ও বিরোচনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ততৃজ্ঞ 
প্রজাপতি শিত্দ্য়ের বুদ্ধি শুদ্ধ কি-ন! তাহা পরীক্ষা করিবার 



আত্মাঙ্ছসন্ধান ৮৫ 

জন্য একেবারেই তাহাদের ঈপ্সিত আত্মজ্ঞান দান করিলেন না, 

প্রকারান্তরে তিনি তাহাদিগকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন যাহা 
দ্বারা তাহারা অস্তরস্থিত অন্তর্যামী আত্মার অনুসন্ধান করিয়! 

সেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে আচার্য 

তাহার শিব্যদিগকে প্রত্যক্ষান্থৃভৃতির পথে ক্রমে ক্রমে পরি- 
চালিত করেন এবং যাহাতে শিষ্কেরা আপন চেষ্টায় সেই একমাত্র 

সত্যবস্তরকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন সেরূপ উপায় অবলম্বন 

করেন সেই আচার্ধই শ্রেষ্ঠ । এজন, প্রজাপতি বলিলেন: 

“বৎসগণ, চক্ষুতে ধাহাকে দেখা যায় তিনিই সেই আত্মা । এই 

আত্মাই জন্ম, শোক, ছুঃখ ও পাপবজজিত। ইহার মৃত্যু নাই ব! 
মৃত্যুর শঙ্কাও নাই । এই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া লোক সমগ্র 

পৃথিবী ও ইপ্সিত বিষয়সমূহ পাইতে পারে ।৮5' প্রজাপতির 
এইপ্রকার কথা শুনিয়া তাহারা সংশয়ে পড়িলেন। “চচ্ষুতে 

ধাহাকে দ্রেখা যায় তিনিই আত্মা” এই বাক্যের গৃঢ অর্থ ইন্দ্র 

ও বিরোচন ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন যে, চক্ষুর 

তারাতে যে ছায়া দেখা যায়, এ ছায়ীকেই বোধ হয় গুরুদেব 

'আত্মা' বলিয়াছেন। বস্তরত; আমর! যদি কাহারও চক্ষুর 

তারকাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তাহা হইলে আমাদেরই প্রতিবিম্বটি 

ক্ষুদ্র ছায়াকারে এ চক্ষুর তারকাতে প্রতিফলিত দেখিয়া থাকি । 

প্রজাপতি অবশ্য এই প্রকার ছায়াকে আত্মা বলিয়া মনে করিবার 

উপদেশ দান করেন নাই। তিনি কেবল শুদ্ধচিত্ত যৌগিগণ 

ধাহাকে দ্রষ্টারূপে অনুভব করিয়। থাকেন সেই দর্শনকর্তা ও 

ইন্ডিয়গণের পরিচালক আত্মরূপী পুরুষকেই উল্লেখ করিয়া 

৪ | । তৌ হ্  প্রজাপতিকবাচ য এষোইক্ষিণি পুরুষে দৃশ্যত এষ 

আত্মেতি হোবাটিতদমূতমভয়মেতদ, ব্রদ্মেতি। __ছান্দোগ্য- 

উপনিষৎ ৮1৭1৪ 



রি আত্মজ্ঞান 

উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া 
ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন £ 
“ভগবন্ ধাহাকে দর্পণে বা সলিলের ভিতর দেখা যায়--তিনি 
কে? চক্ষুর মধ্যে ধাহাকে দেখা যায় তিনিও কি সেই একই 
পুরুষ?” শিষ্যেরা যে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই 
ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রজাপতি উত্তর করিলেন ঃ “অবশ্ঠ 
তোমরা যাহা বলিতেছ সেই সমস্ত পদার্থের ভিতরেও আত্মাকে 

দেখ। যায়, স্বতরাং সেই আত্মাকে বিদ্িত হও এবং উপলব্ধি 

কর।” প্রজাপতি তাহার শিশ্যদ্ধয়ের বুদ্ধিশক্তি আরও ভাল 
করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আবার বলিলেন £ “একটি জলপূর্ণ 
পাত্রে তোমাদের আকৃতি নিরীক্ষণ করিও এবং তাহাতে 

আত্মাকে দর্শন করিতে পাও কি-না তাহা আমাকে বলিও ।” 

অন্থগত শিত্দ্য় গুরুর ।আদেশানুযায়ী জলের মধ্যে 
তাহাদের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া ফিরিয়। আসিয়া বলিলেন £ 
“ভগবন্চ আপনি যাহ! দেখিবার জন্য আমাদের পাঠাইয়া- 
ছিলেন তাহা৷ দেখিয়াছি” ইহ! শ্রবণ করিয়! প্রজাপতি 
বলিলেন £ “কিন্তু তোমরা প্রকৃতপক্ষে আত্ম! দেখিয়াছ, না 

আর-কিছু দেখিয়াছ? শিষ্যরা বলিলেন £ “ভগবন্, আমরা 

জলের মধ্যে মস্তক হইতে পদ পর্ষস্ত আমাদের আকৃতি স্পষ্ট 
ভাবে দেখিয়াছি, উহার মধ্যে আমাদের শরীরের কোনও 

অংশের ব্যতিক্রম হয় নাই-_এমন কি আমাদের কেশ ও নখর 
পর্যন্ত দেখিয়াছি ।” প্রজাপতি তখন তীহাদিগের সংশয় 
অপনোদনের জন্য আবার ন্বন্সেহে বলিলেন ; “তোমরা 

৫। “অথ যোইয়ং ভগবোইপ্া, পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম 
এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্বেঘেন্তেযু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ 1৮- 

ছান্দোগ্য-উপনিষত ৮1৭1৪ 
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তোমাদের কেশ ও নখর সংস্কার করিয়া উত্তম বেশভূষাদিতে 
সজ্জিত হইয়া পুনরায় জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর এবং 
যাহা! দেখিতে পাও তাহ আমাকে বল।” তখন এ শিষ্যদ্ধয় 

প্রজাপতির আদেশ পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে পালন করিবার জন্য কেশ 
ও নখরাদির সংস্কার সাধন করিয়া বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত 
হইলেন ও জলের মধ্যে তাহাদের প্রতিবিস্ব দেখিলেন। তাহার 

পর প্রজাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন £ “বৎসগণ, 

তোমাদের স্বরূপ বা আত্মাকে কি দেখিতেছ ?” তাহারা উত্তর 

করিলেন, “ভগবন্, আমরা এখন যেমন পরিষ্কৃত বেশতৃষায় 
সজ্জিত আছি ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই আমাদের দেখিতেছি।” 

তাহা শুনিয়। প্রজাপতি বলিলেন : “উহাই তোমাদের আত্মার 

স্বরূপ, উহাই সেই ছুঃখ ও ভয়বজিত অবিনশ্বর ব্রহ্ম ; উহাকে 

ভাল করিয়া বিদিত হও এবং উপলব্ধি কর।” ইহা শুনিয়া 

শিশ্যদ্ধয় শান্তচিত্তে প্রস্থান করিলেন। আচার্ধরূপী প্রজাপতি 

তাহাদিগকে বহুদূরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় 
আহ্বান করিয়। বলিলেন £ “তোমরা তোমাদের আত্মন্মরূপের 

যথার্থ জ্ঞান লাভ ন1 করিয়াই চলিয়া যাইতেছ, কিন্তু তোমাদের 

মধ্যে যে কেহ এই ত্রাস্ত আত্মবিষ্ভা অনুসরণ করিবে সেইই 

বিন হইবে ।” ইন্দ্র এবং বিরোচন উভয়েই প্রজাপতির 

এই-প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিন্তু আর প্রত্যাগত হইলেন 

না। তাহারা চিন্তা করিলেন তাহারা তাহাদের আত্মম্বরূপকে 

সত্যসত্যই উপলব্ধি করিয়ীছেন, সুতরাং কোন সংশয় ন! 

রাখিয়া সন্তষ্টচিত্তে তাহারা নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান 

করিলেন, প্রজাপতির কথায় আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না । 

অতঃপর বিরোচন সুলদেহই আত্মার স্বরূপ এই নিশ্চয় 

করিয়া অন্থুরগণের নিকটে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং 
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তাহাদিগের নিকট “দেহাত্ববাদ'৬ প্রচার করিতে লাগিলেন । 

তিনি অন্ুরদিগকে আধুনিক নাস্তিক এবং অজ্দেয়বাদীদের৭ 
মতান্ুযাঁয়ী বস্তুতন্ব বা জড়বাদের উপদেশগুলি শিক্ষা দিতে 

লাগিলেন। তিনি বলিলেন : “স্থল দেহই আমাদের আত্ম ; 

কেবল এই দেহেরই পরিচর্যা করিতে হইবে এবং এই দেহকেই 

পূজা করিতে হইবে। এইরূপে স্থুল দেহের পুজ। ও সেবার 
দ্বারা আত্মা মহিমান্বিত হইবেন। যিনি দেহকে আত্মা জানিয়। 

ইহাৰ পবিচর্ষা করিবেন তিনিই সমগ্র প্রবীর এবং স্ব্গাদি 

লোকের অধীশ্বর হইতে পারিবেন; সমস্ত বস্তই তাহার 

করতলগত হইবে” অস্ুররা বিরোচনের উপদেশণনুযায়ী 

সম্পূর্ণভাবে দেহাত্মবাদী হইয়া স্থল শরীরটিকেই নানাবিধ 
বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল । 
বাস্তবিক দেখা যায় যে, অস্থুর প্রকৃতিসম্পন্ন লোকেরা আজিও 

দেহের পরিচর্যা করিয়া ত্রিভুবন জয় করিব এইরূপ অভিমান 

কবিয়া থাকে । 

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে এইরূপ অসুর প্রকৃতির লোক 

অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। খাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে 

বিশ্বাস করেন না, ধাহারা অজ্দেয়বাদী, জড়বাদী এবং স্বার্থন্রখ 

পাইবার জন্তই সবদা লালায়িত তাহাদের মধ্যেই আস্মুরিক 

প্রবৃত্তিষমূৃহ পরিলক্ষিত হয় । এই শ্রেণীর লোকের! নিজেদের 
শরীর বাতীত অন্য আর কিছু চিন্তা করে না! ইহাদের মধ্যে 

“দয়া” বলিয়া কোন গুণ নাই + দরিদ্রকে ইহারা এক সুগ্ি ভিক্ষা 
দিতেও কাতর হয়। নিজের ইক্ড্িয়-স্থখ ভিন্ন অন্য কোন 

৬। স্ুুল ও জড দেহই আত্মা-_এই তত্ব উপদেশ দিতে লাগিলেন। 

৭। মুলতত্ব সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই-_-এই মত ধাহারা 
পোঁষণ করেন তাহার] “অজ্ঞেয়বাদী' 
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উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ ইহাদের নাই। ইহারা স্থুলদেহকেই 

আত্মা বলিয়৷ জানে; স্থল দেহের অতীত আর কোন বস্কর 

অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করে না। আধুনিক আম্মরিক প্রকৃতির 

মনুষ্তেরাও ভগবানের উদ্দেশ্তে কোন সৎকর্ম করেন না। ইহার! 
জীবিত বা মৃত দেহটিকে বিচিত্র বেশভূষায় ও গন্ধ-পুম্পীদিতে 
সজ্জিত করেন । ইহাদের ধারণ! যে, দেহের এইরূপ পরিচর্ধ্যা 
করিয়াই মশত্র সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারা যায় । 

সে যাহাহউক, এদিকে সুরপতি ইন্দ্রের বুদ্ধি বিরোচন 

অপেক্ষা কিছু স্বক্ম ছিল। তিনিও নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন 

করিলেন, কিন্তু তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়! আসিয়াছেন তাহ 

দেবগণের মধ্যে প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন । 

প্রজাপতি বলিয়াছিলেন যে, আত্মস্থরূপের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, 

মৃত্যু, শোক কিছুই নাই এবং তিনি নিত্য বস্ত। এই অমূল্য 

বাকা স্মরণ করিয়া ইন্দ্র মনে মনে আলোচন। করিতে লাগিলেন 

“তাহা হইলে এই স্থুল দেহ তো! কখনও আত্ম হইতে পারে 

না। কারণ এই দেহ পরিবর্তনশীল ; ইহার, ক্ষুধা» তৃষ্ণা ইত্যাদি 

সমস্ত বিকারই আছে । যখন এই দেহ জন্ম, জরা ও 

মৃত্যুর অধীন তখন আচার্ধদেব কি করিয়া এই জড় ও স্তুল 

দেহের প্রতিবিশ্বকেই আত্মা বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন ? 

আমি তো এই উপদৈশের কোনই সার্থকতা দেখি না!” এই- 

রূপে অসন্তষ্ঠ হইয়া ইন্দ্র শিশ্ের ন্যায় পূজোপহার হস্তে ল্ইয়া 

পুনরায় প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতিও 

তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: “তুমি সত্যন্বরূপ 

আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছ এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ 

এইরূপ ধারণা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিরোচনের সহিত চলিয়! 

গিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার প্রত্যাবর্তনের কারণ কি?” ইন্দ্র 
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বিনীতভাবে উত্তর করিলেন £ “ভগবন্, যখন এই স্থুল দেহের 

পরিবর্তনের বিরাম নাই তখন এই দেহের প্রতিবিস্বটি কি 
করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হইতে পারে? যদি স্ুল দেহকে 

বেশভূষ। ও পুম্পমাল্যাদির দ্বার। সঙ্জিত করা যাঁয় তাহা হইলে 
ছায়ারপী স্বরূপের আকৃতিও ভিন্ন হইয়া যায়। চক্ষুদ্বয় নষ্ট 
হইলে দেহের প্রতিবিষ্বরূসী আত্মাও তাহা হইলে অন্ধ বলিয়া 

প্রতীয়মান হইবে; আবার দেহটি খঞ্জ হইলে প্রতিবিম্বরূপী 
আত্মাও খঞ্জ দেখাইবে। দেহটি বিকলাঙ্গ হইলে আত্মাও 
বিকলাঙ্গ দেখাইবে এবং সবশেষে দেখিতেছি যে, দেহের নাশ 

হইলে আত্মারও নাশ হইয়া যাইবে ; সুতরাং পরিবর্তনশীল 
দেহের প্রতিবিম্বটি কখনই আত্মা হইতে পারে না। আমিও 

এই শিক্ষার কোন সার্থকত। দেখিতেছি না। আপনি কৃপা 

করিয়া আমার সংশয় দূর করিয়া দিন এবং যাহাতে আত্মার 
প্রকৃত স্বরূপ আমি বুঝিতে পারি সেই প্রকার উপদেশ প্রদান 
করুন।” এই কথ! শ্রবণ করিয়া আচার্য প্রজাপতি উত্তর 

করিলেন 2 “ইন্দ্র, তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত। 

আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আমি ব্যাখ্যা করিব। তুমি 

আমার নিকট শিষারপে আরও বত্রিশ বংসরকাল বাস কর।” 

ইন্দ্র গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া তথায় আরও বত্রিশ বৎসর-কাল 

যাপন করিলেন। ইন্দ্রের পবিত্রতা, ব্রন্মচর্য ও ভক্তিতে 'ীত 

হইয়া প্রজাপতি একদিন তীহাকে বলিলেন £ “যিনি নিদ্রাকালে 
বহুবিধ স্বপ্নবিষয় ভোগ করেন তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত ও 

ভয়হীন ব্রন্ম। ইহাকে উপলব্ধি কর, ইহার অনুভুতি লাভ, 

কর।”৮ এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র শান্ত হৃদয়ে প্রস্থান 

৮। ষএষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতম-. 
ভদ্বমেতদ ব্রন্মেতি ।__ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮১০1১ 
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করিলেন । কিন্তু অন্যান্য দেবতাগণকে এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার 

পূর্বে তিনি পুনরায় দেখিলেন যে, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে তাহার 
তখনও সন্দেহ রহিয়াছে । তিনি চিস্তা করিয়া বুঝিলেন যে, 
দেহের ছাঁয়। ব। প্রতিবিম্ব এবং স্বপ্রবিষয় যিনি ভোগ করেন 

সেই শুদ্ধ আত্ম! ও দেহ এক নয়; কারণ বাহ্া আকারের 

পরিবর্তন হইলে তো শুদ্ধ আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না? 

যদি দেহটি চক্ষুহীন হয়, কই শুদ্ধ-আত্মা তো অন্ধ হন না? 

দেহ খপ্ত হইলে অথবা দেহের কোনও প্রকার অনিষ্ট হইলে শুদ্ধ 
আত্মা তো কই খঞ্জ বা তাহার কোনও অনিষ্ট হয় না? স্থতরাং 

স্থল শরীরের দোষে বা বিকাঁরে এই স্বপ্রদ্রষ্টা শুদ্ধ-আত্মা কখনই 

দূষিত বা বিকৃত হন না। তাহার পর দেহস্থিত যে পুরুষ 
স্বপ্রজতত বিষয়সমূহ ভোগ করেন, তিনিই বা কিরূপে অপরি- 
বর্তনশীল আত্ম! হইতে পারেন, কেননা তাহাকেও তো 

ছুঃখদায়ক স্বপ্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া যন্ত্রণাদি ভোগ করিতে হয় 

এবং স্থল দেহের মতন তাহাকেও তো নানাপ্রকার পরিবর্তন ও 
ভয়ের অধীন হইয়া থাকিতে হয়? এইরূপে মনে মনে 

আলোচনা করিয়! ইন্দ্র বলিলেন ঃ “আমি এই উপদেশে 

কোনই স্থফল দেখিতেছি না। আবান আমি গুরুদেবেল 

নিকট যাইব এবং তাহাকে এই সমস্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব ।” 

এই বলিয়। পূর্বের ন্যায় ইন্দ্র সমিৎপাঁণি হইয়া প্রজীপতির 

নিকট তৃতীয়বার উপস্থিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন £ “ভগবন্, 

আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, আত্ম অপরিবর্তনশীল, অমর 

এবং জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, ছুঃখ, ক্ষুধা, তৃষা প্রভৃতি বজিত ; 

কিস্ত তাহ! হইলে স্বপ্নদর্শা পুরুষ 'কিরপে আত্মা হইতে 

পারেন. % ইহা! শ্রবণ করিয়া” আচার্য প্রজীপতি বলিলেন 

“ইন্দ্র, তূমি ঠিকই বলিয়াছ। আত্মা সম্বন্ধে আমি তোমায়: 
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পুনরায় উপদেশ প্রদান করিব, তুমি আমার নিকট আরও 
বত্রিশ বংসর বাস কর।” 

পুনরায় এই নিদিষ্ট বত্রিশ বসর অতীত হইয়া গেলে 
প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন ঃ “গভীর নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ 

স্যুপ্তি অবস্থায় যিনি সাক্ষী স্বরূপ শান্ত থাকেন, অর্থাৎ যিনি 
সেই সময়ে সমস্ত ইন্ড্রিয়ব্যাপারশুন্য আর কোনও স্বপ্লাদি 
দর্শন করেন না, তিনিই সেই মৃত্যুহীন অজর অমর আত্মা ।” 

ইন্দ্র এইপ্রকার কথ শ্রবণ করিয়। শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন। 

কিন্তু দেবতাঁদিগের নিকট যাইবার পূর্বে তীহার পূর্বেকার স্যায়ই 
আবার সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং তিনি বলিলেন : “যখন 

“আমি ও আমার”রূপ “অহংজ্ঞানই স্ুষুপ্তিতে থাকে না 
তখন এই শান্ত অবস্থাই কিরপে আত্মা হইতে পারে? 

স্ষুপ্তি অবস্থায় কোনও প্রকার বাহাজ্ঞান না থাকিলে আচার্ধ- 
দেব কি সবপ্রকার চিন্তা, অনুভূতি এবং জ্ঞানের শুন্যাবস্থাকেই 
“আত্মা বলিয়াছেন ?” বাস্তবিক নুষুপ্তির অবস্থায় আমাদের 

কোনও প্রকার বাহ্জ্ঞান থাকে না। তখন আমরা স্বপ্রাদিও 

দর্শন করি না, তখন মনের মধ্যে মুখ-ছুঃখাদি ভাবের অগ্ুভূতি 

ও কেবল অহং-জ্ঞান থাকে, কোন ইন্ড্রিয়ের কার্ধও থাকে ন।। 

এইপ্রকার শুন্বস্থা আত্মা কিরূপে হইতে পারেন তাহা ধারণ! 

করিতে না পারিয়! সমিংপাণি হইয়! ইন্দ্র পুনরায় প্রজাপতির 

নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে দেখিয়! জিজ্ঞাস 

কবিলেন- পুনরায় আমিবার কারণ কি? ইন্দ্র বলিলেন ঃ 

“অহং-জ্ঞানশূন্ত, বাহাজ্ঞান এবং বিয়ান্ভৃতি-রহিত অবস্থাকেই 
কি আপনি “আত্মা” বলিয়াছেন ?” প্রজাপতি উত্তর করিলেন £ 

“না, তাহা নহে ।” এইস্থানে আমরা বুঝিতে পারি ধষ, 

. বিচক্ষণ আচার্ষগণ কিরূপে তাহাদের শিষ্যবর্গকে স্কুল হইতে 
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আরম্ভ করিয়া সৃক্ম ও ুক্মতর রাজ্যে ক্রমশঃ লইয়া যাইয়া 
সর্বশেষে সেই নিধিশেষ ব্রন্মের উপদেশ প্রদান করেন। 

আমরা যদি চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবরাজ্যের উপরে 
নুযুপ্তির অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া আরও উপরে অগ্রসর 

হইতে পারি তাহা হইলেই আত্মসাক্ষাংকার হইতে পারে | 
প্রজাপতি ইন্দ্রের পুনরাগমনে অতান্ত 'গ্রীত হইয়। বলিলেন £ 

“তুমি বুদ্ধিমান, আমি তোমাকে আত্মতত্ব বিষয়ে আরও কিছু 

বলিব। তুমি আমার নিকট আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্গচর্ষ 

পালন করিয়া বাস কর।” 

ইন্দ্র তাহাই করিলেন এবং সেই পাঁচ বসর অতীত হইলে 
প্রজাপতি ইন্দ্রকে উচ্চতম জ্ঞান প্রদান করিলেন । ইন্দ্রও 

চিন্তা করিলেন যে, এই দৃশ্যমান স্থল শরীর "আত্মা হইতে পারে 
না; ইহা মরণশীল, বস্ততঃ ইহ সর্বদা মৃত্যুগ্রস্ত ।৯ এই দেহ 
যতদিন থাকে ততদিন ইহা প্রতিযুহূরত্েই পরিধতিত হয়। 
দেহের প্রত্যেক পরমাণুর অবিরাম পরিবর্তন হইতেছে এবং 
এই পরিবর্তনক্রিয়া যদি অল্প.সময়ের জন্য বন্ধ হয় তাহা হইলে 

দেহের বিনাশ হইবে । এই শরীরের সর্বদাই মুত্যু হইতেছে ; 

সর্বদাই ইহার মধ্যে মৃত্যুর ক্রিয়া চলিতেছে । এইস্থলে শরীর 
শব্দে ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত শরীর বুঝিতে হইবে । এই শরীরই 
আত্মার আবাসস্থান বা যন্ত্শ্ষরূপ : কিন্ত আত্ম! দেহ রহিত ও 

অমর। এই দেহরূপ যন্ত্রের সাহায্যে আত্মা পাথিব জগতের 

সংস্পর্শে আসেন মাত্র। যদি আত্মা এই স্থল শরীর নির্মাণ ন। 

৯। মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাভং মৃত্যুনা তদন্াম তস্তাশরীরস্য।- 

আনোহধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ 

প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরন্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ | 

-_ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮১২1১ নু 



৯৪ আত্মজ্ঞান 

করিতেন তাহা হইলে তিনি ইন্ড্রিয়গ্রাহা বিষয়াদির সংস্পর্শে 

আসিয়া ইহাদেব ভোগ করিতে পারিতেন না। স্থুতরাং 

দেখা যাইতেছে যে, আত্মার ভোগের জন্তই এই শরীরের স্যষ্টি 
এবং স্থাফিত্ব। আত্মা দেহেতে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই জীব 
দেহাভিমানী হইয়া থাকে এবং আমার এই শরীর" ইত্যাকার 

ধারণা কবিয়া সখ, ছুখ, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি অনুভব করে। 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে শরীর কিছুই অনুভব করে না। আত্মাই 
দেহেব কর্তা ও অধিপতি + শরীরটি তাহার বাসগৃহ মাত্র । 

যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে যত্ত্রৰপে ব্যবহার করিয়া বাহাবিষয়- 

সমূহ গ্রহণ কবেন তিনিই আমাদেব অন্তরস্থ আত্মা । ইক্ড্রিয়- 

যন্ত্রগুলিব সহিত বাস্বস্তর সংস্পর্শ হইলেই ইন্দ্রিয়-বিষয়ের 
অনুভূতি হইযা থাকে । যতক্ষণ আত্মা দেহবপ স্থল আকারের 

মধ্য দিয়া প্রকাশিত না হন ততক্ষণ স্থুল বাহ্যবস্ত্গুলি আকার- 

বিশিষ্ট বলিয়া সাক্ষাংৎভাবে আত্মার সংস্পর্শে আসিতে পারে 
না। কিন্তু এই দেহেব জ্ঞাতা, সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয-বিষয়ানুভূতির 
ভোগকর্তা এবং যাবতীয় কার্ষের কর্তা সেই আত্মা স্বভাবত:ই 

অরূপ অর্থাৎ তাহাৰ কোনও আকাব নাই । প্রজাপতি ইন্দ্রকে 

সেইজন্য বলিলেন ঃ “আত্মার বিশেষ কোনও প্রকার আকার 

নাই। আত্মা দেহেব মধ্যে কোনও প্রকাৰ আকারবিশিষ্ট ন। 

হইয়। বিবাজ কবেন।” এক্ষণে মনে রাখিতে হইবে ষে, 

আমাঁদেব দেহেব আকাঁৰ থাঁকিলেও আত্মার কোনই আকার 

নাই এবং ইহা অন্ুভব করিলেই দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে 
আত্মাধ যে কোনও পবিব্তন হয় না-_এই কথা আমরা বুঝিতে 

পারিব। স্ুতবাং আত্মা যদি অরূপ হন তাহ হইলে দেহের 

ছাঁয়া বা প্রতিবিম্ব কিরপে আত্মা হইতে পারে? অস্ুররাঁজ 
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বিরোচনের বুদ্ধি তমোগুণে আবৃত ও তাহার মন অপবিত্র ছিল 

এবং সেজন্যই তিনি আত্মার প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম 

হন নাই। তিনি ঘদি পরে এ বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন 
করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রজাপতি সেই প্রশ্গুলির 
যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন এবং সেজন্ভই তিনি অপেক্ষা 

করিতেছিলেন। কিন্তু বিরোচন আত্মতত্ব সম্বন্ধে সমস্তই 

অবগত হইয়াছেন এই মনে করিয়া! চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং 

তিনি জ্ঞানলাভের যোগ্য পাত্র নহেন এই বিবেচন। করিয়। 

প্রজাপতি স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়া ও স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া 

বিরোচনকে জ্ঞান দান করিতে উৎসুক হন নাই। আর এই 

কারণেই বিরোচনও সেই অরূপ ও অমর আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান 

লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। 
যাবতীয় ইন্দ্রিয়, সর্বপ্রকার এক্দ্রিয়িক বিষয়ের অনুভূতি 

এবং দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই ক্ষণস্থায়ী । আমর] এই সত্য 
উপলব্ধি করিলে অবিনশ্বর আত্মা ও বিনশ্বর দেহ যে এক 

নহে তাহ! বুঝিতে পারিব। কিছুকালের অন্য এই নাম- 

রূপহীন আত্ম! দেহের মধ্যে বাস করেন এবং ইহা! পরিত্যাগ 
করিবার পরেও দেহরূপ আকারের অতীত হইয়াই থাকেন। 
যতক্ষণ এই আত্মা কাহারও দেহের মধ্যে অধিষিত থাকেন 
ও সেই দেহধর্মযুক্ত হন ততক্ষণই আত্মা সুখ ও হুঃখ- 
ভোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি এই নিলিপ্ত 
আত্মাকে দেহ হইতে পুথকভাবে অবস্থিত দেখেন, তাহার আর 
শ্বখ ও ছুঃখ বোধ থাকে না। 

এখানে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, নাম-রূপহীন আত্ম! 
কিরূপে আকারবিশিষ্ট দেহের মধ্য দিয় প্রকাশ হইতে পারেন? 
ইন্দ্রেরও এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহ! দূর করিবার 



ম্৬ আত্মজ্ঞান 

জন্যই প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন১০ £ “কিন্ত আমরা জানি যে, 

বায়ুব কোনও রূপ বা আকার নাই, বাম্পেরও কোন. আকার 
নাই, তড়িংশক্তিরও কোনও আকার নাই, কিন্তু ইহারা অন্য 

কোন আকারের মধ্য দিয়াই প্রকাশমান হয়।” যদিও বায়ুর কোনও 

আকার নাই তথাপি বায়ু যখন বহিতে থাকে তখন ইহা আকার- 

বিশিষ্ট বস্তৃগুলির সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের সঞ্চালন করে এবং 

তাহার দ্বারাই বায়ুর আকার ও ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। এইরূপ 
বাম্পও আকারশুন্ত, কিন্তু বাস্পীয় যানের দ্বারা আমরা ইহার 
বিশাল শক্তির প্রকাশ দেখিয়া থাকি । আমাদের উপরিস্থিত 

বায়ুমণ্ডল (৪0770502516) তড়িৎশক্তিতে পরিপূর্ণ হইলেও 

আমরা উহা! দেখিতে পাই না, কিন্তু বিহ্যতের দীপ্তি বা বজ্রপাত 

ইত্যাদিতে উহার অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়! থাকি | 

আমরা বাস্তবিক এই বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব 

করি না। মার্কনি (1157০০21 ) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের 
আবিষ্ষারের জন্যই তড়িৎ-প্রবাহের উপকারিতা আমর! উপলঙ্কি 

করিয়াছি। বেতারবাতাতেও এই প্রকার তড়িৎ-শক্তির আমর! 

পরিচয় পাইয়! থাঁকি। বাস্তবিক কেহ কখনও কোন অরূপ 
শক্তিকে চক্ষুদ্বারা দর্শন বা হস্তদ্ধারা স্পর্শ করেন নাই, তবে 

১০। (ক) “অশরীরো বায়ুরভ্রং বিছ্যুৎস্তনয়িত্ররশরীরাণ্যেতানি, তদ্ 

যখৈতান্যমুক্মাদাকাশাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ধ স্বেন 

রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥ __ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮১২২ 

(খ) এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখ্খায় পরং জ্যোতিরুপ- 

সম্পন্য ম্বেন রুপেণাভিনিষ্পছতে, স উন্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি 

জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈ্ব। জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং ম্মরন্রিদং 
শরীরং স যথ! প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমেবায়মস্সিগ্ঘরীরে প্রাণো 

যুক্তঃ॥ ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮১২।৩ 



আত্মাছসদ্ধান ৯৭ 

ইহাদের অস্তিত্ব কোনও আকারের (পদার্থের) উপর প্রকাশিত 
হইলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন অবস্থাবিশেষে 
সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অরূপ শক্তিসমূহকে ইব্ড্রিয়ের 
দ্বার! উপলব্ধি করিতে পার! যায় সেইরূপ এই আত্মা স্বভাবতঃ 

অতীব্দ্রিয় হইলেও স্থুলদেহের মধ্য দিয়াই ইহার ক্ষমতা ও 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে চিস্তারূপে 

প্রকাশিত না হইলে আত্মার যে চিস্তাশক্তি আছে তাহ কিরপে 
জানা যাইবে? এইপ্রকারে আত্মার দর্শনশক্তি ও অনুভব- 

শক্তির অস্তিত্ব উহাদের বহিঃপ্রকাশের দ্বারাই বুঝিতে পারা 
যায়। যদি কোনও ব্যক্তির দর্শনশক্তির প্রকাশ না থাকে 

তাহা হইলে আমর! তাহাকে “অন্ধ” বলিয়। থাকি। যাহার 

মানসিকশক্তি ও বোধশক্তি নুপ্তভাবে থাকে তাহাকে আমরা 

“ুঢ়' বলিয়া থাকি; কিন্তু যখনই এই সমস্ত শক্তি ব্যক্ত বা 
প্রকাশমান হয় তখনই আমর! ইহাদের কার্ধ দেখিতে পাই। 

যদি দেহের মধ্য দিয়! দৃষ্টিশক্তি, ভ্রাণশক্তি, আব্বাদনশক্তি, 
স্পর্শশক্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদির প্রকাশ দেখা না যাইত তাহা 
হইলে জীবাত্মার অন্তরে নিহিত এ সকল শক্তিসম্বন্ধে আমরা 
কিছুই অনুমান করিতে পারিতাম না। এ শক্তিগুলি 

আমাদের অন্তরস্থ চৈতন্তন্বরপ আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয় । 
অবিদ্যাবশতঃ এবং দেহাত্মভ্রমের জন্য আমর মনে করি যে, এ 

সমস্ত শক্তি দেহ হইতে উৎপন্ন হয় ; কিস্তু যখন আত্মজ্ঞানরূপ 

সূর্ধের উদয় হয় তখন অজ্ঞানের সমস্ত অন্ধকার দুরে চলিয়া 
যায় এবং সর্ষশক্তিসম্পন্ন চৈতন্যময় আত্মা দেহ হইতে পৃথকৃ- 

ভাবে প্রকাশিত হন। যেমন কোন মৃঢ় ব্যক্তি আকাশ হইতে 
বায়ু, মেঘ এবং তড়িৎশক্তির পার্থক্য দেখিতে পায় না, সেই- 

রূপ আত্মজ্ঞানরহিত মুঢ় ব্যক্তিও আত্মাকে স্থুল ইন্দরিয়যনত্রগুলি 
ঙী 



৯৮ আত্মজ্ঞান 

হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃরূপে দেখিতে পায় না। যিনি আত্মজ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন কেবল তিনিই ইহা উপলব্ধি করেন যে, 

আত্মাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুকষ। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই 
্ুখী এবং সেজন্য তিনি স্থুলদেহের সুখ-ছঃখাদি চিন্তা ন 

করিয়া খেলাধূলার মতনই পাধিব জীবনের সকল অবস্থাকে 
উপভোগ করেন। তিনি তাহার স্থুলদেহকে চৈতন্তন্বরূপ 
আত্মার আবাস স্থান বলিয়াই জানেন, স্থল দেহে কখনও 

আসক্ত হন না। আমরা পূর্বেই বিচার করিয়া বুঝিতে 
পাবিয়াছি যে, আত্মাতে প্রজ্ঞা আছে এবং প্রাণশক্তি আছে। 

এই প্রজ্ঞা ও প্রাণশক্তি পরিদৃশ্যমান বাহাজগতের অধিষ্ঠানরূপে 
বর্তমান। যখন এই প্রজ্ঞা” ও প্রাণ” স্ুপ্তভাবে থাকে তখন 

বাহাজগতের কোনও প্রকার ক্রমবিকাশ হয় না। ব্যাপক 

হউক, বা! আণবিকই হউক, জগতে যতপ্রকার কম্পন আছে 

এবং যতপ্রকার গতি আমর! অবগত আছি তাহ! প্রাণশক্তির 

ক্রিয়া বা বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। প্রজ্ঞার প্রকাশ 

মনুষ্যজাঁতিব মধ্যে--এমনকি ইতরপ্রাণীর মধ্যেও দেখা যাঁয়। 

স্বরূপতঃ এই প্রজ্ঞার আবার কোনও ভেদ নাই, তবে প্রভেদ 

কবল আধার অনুযায়ী বিকাশের মাত্রাতেই। যেখানেই 

প্রজ্ঞার বিকাশ, জীবনীশক্তির ক্রিয়া অথবা অন্য কোনও 

প্রকার শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সেখানেই আত্মার 

প্রকাশ আছে ইহা বুঝিতে হইবে । প্রজ্ঞ বাতিরেকে কোন- 
প্রকার জ্ঞান হওয়া! অসম্ভব। প্রথমে 'আমি আছি" এই প্রকার 
অস্তিত্বের জ্ঞান ন! থাকিলে কাহারও অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান 

হইতে পারে না। বুদ্ধিব মলিনতাবশতঃ আমরা আমাদের 
আত্মার যথার্থ স্বরূপকে জানিতে ন। পারিলেও প্রজ্ঞার বিকাশ 

কিন্ত আমাদের ভিতর থাকিবেই। বেদাস্তদর্শন বলে যে, 
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যদি আমরা এই পরিদৃশ্যমান স্থল জগৎকে অনবরত বিশ্লেষণ 
করিয়া ইহার কারণকে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে আমরা 

পরিশেষে ছইটি মূলতত্বে উপস্থিত হইতে পারিব £ তাহাদের 
একটি “প্রজ্ঞা” এবং অপরটি 'প্রাণ । এই প্রাণ ও প্রজ্ঞা বিশুদ্ধ 

সর্বব্যাপী ব্রন্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । সুতরাং সেই বিরাট- 
পুরুষ ব্রহ্মই সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়ার 
'আধার ও উৎপত্তি স্থান ।১ 

প্রজাপতি সেজন্য ইন্দ্রকে বলিলেন £ “আত্মাই নিখিল 

বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবস্ত্ব 1” যথার্থ-উপলব্ধি বা জ্ঞান না 
হইলে আমর! আমাদের ব্য্টিম্বরূপ জীবাত্মীকে পরমাত্মা ব৷ 
ব্রহ্ম হইতে প্রথক্ করিতে পারি না, কারণ এই নিখিল বিশ্বে 

এক আত্মাই সচ্চিদানন্দ-সমুদ্ররূপে বিরাজমান এবং ইহাঁকেই 
ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমা তম! ইত্যাদি বিচিত্র নামে অভিহিত কর] হয়। 
এই নিবিশেষ ব্রহ্ম যখন আমাদের পাঞ্চভৌতিক শরীরের 
মধ্য দিয়। প্রকাশিত হন তখন ব্যষ্টিভাবে উহা আমাদের 

ব্যক্তিগত আত্ম। ব৷ “জীবাত্মা” বলিয়া অভিহিত হন এবং এই 

আত্মাই আমাদের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক 
ক্রিয়ার মূলে বর্তমান । 

১১। প্ররুতপক্ষে এই ব্রক্গচৈতন্য নিগুণ-ব্রক্ম নন, কেননা 
নিগুণ ব্রঙ্গে কোনরূপ মায়া কৃষ্টি বা দ্বিতীয়ের কল্পন| হইতে পারে ন]। 

যেখানেই দ্বিতীয়ের বা স্থির কল্পন! হইবে সেখানেই বুঝিতে হইবে 

তিনি গুণযুক্ত-_মায়াকে অবলম্বন করিয়া বিশিষ্ট হইয়াছেন। প্রাণ 

হিরণ্যগর্ত এবং প্রজ্ঞা ঈশ্বর বা.অব্যক্ত। কুতরাং প্রাণ ও প্রজ্ঞার 
অধিষ্ঠানরূপে শ্রদধব্রদ্ষ কল্পিত হইলেও যেখানে উৎপত্তি বা শ্থষ্টির কথা 

বুঝিতে হইবে প্লেখানে মায়াবিশিষ্ট (মায়োপহিত ) ব্রদ্দই হইবেন- শুদ্ধ 
এবং তুরীয় ত্রদ্ম নন, তবে শুদবত্র্ম উপলক্ষিত হইবেন মাত্র। 



"১৩৩ 
ক 

বাসনাসমূহ আমাদের মনের ব৷ মানসিক ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন 
আকার ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। যদি সর্ববিধ ক্রিয়ার মূলে 
প্রজ্ঞা অর্থাৎ “অহং-জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে বাসনাগুলি 

আমাদের অস্তরে উদিত হইতে পারিত না। এমন কি 
তাহাদের অস্তিত্ও থাকিত না। ধাহার আত্মজ্ঞান লাভ 

হইয়াছে তিনি এই জীবদ্বশায়ই সর্বপ্রকার কার্য করিয়াও 
কেবল আনন্দ সত্তায় অবস্থিত থাকিতে পারেন এবং অশ্ত্রীতিকর 
অবস্থার মধ্যে পতিত হইলে কখনও উত্তেজিত বা! বিচলিত 

হন না। পরিদৃশ্মান জাগতিক পরিবর্তনে জীবনুক্ত আত্মজ্ঞানী 
পুরুষ কখনও বিক্ষুন্ধ হন না। যেমন গাড়ীতে অশ্ব 
সংযোজিত হইলে উহা চলিতে থাকে সেইরূপ প্রজ্ঞাজীবও 

দেহরূপ রথে সংযোজিত হইয়া প্রাণ ও প্রজ্ঞারপ শক্তি দ্বার 

যাবতীয় কার্ধ করিতেছেন । অথবা এই দেহটিকে যদি আমরা 

একটি মোটর গাড়ীর সহিত তৃলনা করি তাহ] হইলে বুঝিতে 
পারিব মোটর গাড়িটী যেমন বিছ্যুতাধার যন্ত্র (৫8770) হইতে 
উদ্ভুত তড়িৎশক্তির বলে চলিয়া থাকে সেইরূপ আত্মা হইতে 
প্রেরিত গ্রাণশক্তির দ্বারা এই দেহ সমস্ত কার্য করিয়। 

থাকে। যদি আত্মা ইন্ড্রিয়গুলিতে সংযুক্ত না থাকেন তাহা 

হইলে চক্ষু কিছুই দর্শন করিবে না, কর্ণ কিছুই শ্রবণ করিবে 

না, নীসিকা কিছুই আন্রাণ করিবে না, জিহ্বা! কিছুই আম্বাদন 

করিবে না এবং হস্ত-পদাঁদিও কোনই কার্য করিবে না । এজন্য 

ইন্দ্রকে প্রজাপতি আরও বলিলেন১২ :পচক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়টি কেবল 

১২। অথ যত্রৈতদাকাশমস্থবিষন্নং চক্ষঃ স চাক্ষুষঃ 

পুরুষে দর্শনায় চক্ষুরথ যে। বেদেদং জিদ্রাণীতি 

স আত্ম! গন্ধায় ভ্রাণমথ যে। বেদেদমভিব্যাহরাণীতি 

সআত্মাইভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি 

স আত্ম শ্রবণায় শ্রোত্রম ॥-_ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮১২৪ 



আত্মাহ্ুসন্ধান | ১০১ 

একটি যন্ত্র মাত্র প্রকৃত দ্রষ্টা চক্ষুর তারকার পশ্চাতে অবস্থান 
করেন। এই দ্রষ্টা ও যিনি দৃষ্ট-বস্ত্বর জ্ঞাতা একমাত্র তিনিই 
আত্মা । নাসিকাদ্বয়ও এরূপ যন্ত্র মাত্রঃ আত্বাণকর্তীও আত্মা! 
ও জীবের প্রকৃত স্বরূপ.। জিহ্বা শুধু আন্বাদন ও বাকৃশক্তির 
যন্ত্র কিন্তু যাহা বল! যায় তাহা ঘিনি উচ্চারণ করাইতেছেন : 

এবং তাহার বিষয় ধিনি জানিতেছেন তিনিই অস্তরস্থিত 

চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা। কর্ণেন্দ্রিয় শরবণশক্তির যন্ত্র মাত্র, 
কিন্তু শ্রবণকর্তা হইতেছেন আত্মা 1১৩ “যিনি চিস্তা করিয়া 

থাকেন তিনিই আত্মা এবং মন ঠাহার আধ্যাত্মিক চক্ষুম্বরূপ | 

এই মনশ্চক্ষু দ্বারাই আত্ম! যাবতীয় প্রিয় বস্তুকে দেখেন এবং 

আনন্দ উপভোগ করেন । জীবের প্রকৃত স্বরূপ আত মানসিক 

ক্রিয়াসমূহেরও জ্ঞাতা এবং মন, বুদ্ধি ও চিত্ত তাহার যন্ত্র 
মাত্র 1৮১৪ 

ব্বর্গলোকে যে সকল দেবতাগণ বাস করেন তাহারা 

এই আত্মার উপাসন। ও ধ্যান করিয়া থাকেন। সেজন্য 
সমস্ত পৃথিবী ও ত্বর্গাদি লোক দেবতাদের হস্তগত এবং 
সমস্ত কার্য তাহাদের আয়ত্তাধীন। যিনি এই আত্মজ্ছান লাভ 

করিয়াছেন তাহার কোন বিষয়ই সেই ম্ুরলোকবাসী 

দেবতাদের ন্যায় করায়ত্ত হইতে বাকী থাকে না। তিনিও 

দেবতাদিগের হ্যায় ত্রিজগতের অধিপতি হন। তাহার কোন 

বাসনাই অপূর্ণ থাকে না এবং এমন কোনও বাসনা নাই যাহা 

১৩। অথ যো বেদেদং মন্বানীতি সআত্ম!, মনোহত্ত দৈবং চস্ষুত স 

বা এষ এতেন টি চক্ষ্ষ! মনসৈতান্ কামান্ পশ্তন্ রমতে ॥ 
_ ছান্দোগ্য-উপনিধৎ ৮।১২২৫ 

১৪। য এতে ব্রদ্ষলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাৎ 

তেষাঁং সর্বে চ লোকা আত্মাঃ সর্বে চ কামাঃ স সাং 



১০২ আত্মজান 

তাহার অপরিপুর্ণ থাকিতে পারে । তিনি বাহা জগৎ ও সংসার 
হইতে কোনপ্রকার স্থখলাভের আকাজ্্ষা রাখেন না, সর্বপ্রকার' 

ক্ষমতাই তাহার মধ্যে থাকে । এক কথায় তিনি সবশক্তিমান, 

সবজ্ঞ ও আনন্দময় সত্তায় বিরাজ করেন ।১৪ এইরূপে প্রজাপতি 

জীবের প্রকৃত স্বরূপ এবং আত্মার গৃঢ়তত্ব ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন এবং পবিত্রচেতা, আগ্রহবান ও উপযুক্ত শিষ্য 

ইন্্ও গুরুর আশীর্বাদে প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য 

হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র একশত এক 
বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া তাহার আচার প্রজাপতির সেব। 

করিয়াছিলেন । ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মজ্জান 
লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে । অসাধারণ ধৈর্য, অধ্যবসায়, 
আগ্রহ এবং অপ্রতিহত ইচ্ছাই আত্মজ্ঞন লাভের সোপানস্বরূপ। 

ইন্দ্র পবমানন্দ লাভ করিয়া অবশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 

গুরুদেবের চরণ বন্দনা! করিলেন এবং নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন 

করিয়। তাহার কঠোর পরিশ্রমেব ফলস্বরূপ আখত্মজ্ঞান দেবতা- 

গণকেও দান করিলেন । দেবতারা ও ইন্দ্রের উপদেশ পালন 

করিয়া তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সমস্ত 

জগতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন । এইরূপেই আত্মঙ্ঞানের শক্তি 
ও মহিম। ছান্দোগ্য-উপনিষদে বণিত আছে। 

৮ শশী -্পসপি শ্ শি 

লোকানাপ্পোতি সর্বাশ্চ কামান্ যন্তমাত্সানমন্ববিদ্চ জানাতীতি হ 

প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥ -_ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮১২৬ 



ও সহ নাববতু। সহ নৌ তুনক্তু,। সহ বীর্ষং করবাবহৈ। 
তেজন্ষিনাবধীতমন্ত ম! বিদ্বিষাবহৈ ॥ ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তি; 

গুক ও শিষ্য আমাদের উভয়কে পরমাত্মা বক্ষ ও পালন করুন। 

আত্মতত্বের জ্ঞানবপ অমৃতের দ্বারা আমাদেব পরিপুষ্টি সাধিত হউক। 

গুক যেন আমাদিগকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করেন। আমাদের 

শান্্র-অধ্যয়ন যেন পরমতত্বের সাক্ষাৎকারে পরিণতি লাভ কবে। 

গুরু ও শিষ্বের মধ্যে যেন কোনও বিদ্বেষ না থাকে । 

ও শান্তিঃ শাস্তিং শাস্তি । 



পঞ্চম অধ্যায় 

॥ আত্মসাক্ষাৎকার || 

বৈদিকযুগে কোন আত্মজ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তি জীবনের 
সকল কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন করিয়াঁও দেখিলেন যে, তাহার মনে 

শাস্তি আসিতেছে না। তিনি সমস্ত দেবতার পুজা ও সেবাতে 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; কিন্তু কী আশ্চর্য, তথাপি 

তাহার তো আত্মজ্ঞান লাভ হইল না! জীবনের অধিকাংশ 

সময়ে ঈশ্বরের আরাধন। করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইতে 
পারিলেন না। সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন যে, ইন্িয়গ্রাহ 

বন্তসকল ও পাধিব সম্বন্ধের দ্বারা শাস্তি ও জ্ঞান লাভ করা 

অসম্ভব এবং এই পরিদৃশ্যমান্ বাহা জগতের সমস্ত বস্তই 
অনিত্য, তখন তিনি পাধিব ভোগন্ুখাদিতে বীতস্পৃহ হইলেন 
এবং জাগতিক সমস্ত পদার্থের উপর আসক্তি ত্যাগ করিলেন । 

তাহার পর তিনি শাস্ত্-অধ্যয়নের কার্ষও ত্যাগ করিলেন, 

কারণ তিমি বুঝিয়া দেখিলেন যে, শান্ত্রপাঠে আত্মজ্ঞান কিন্বা 
শাশ্বত সুখ লাভ কর! যায় না। ধর্মপুস্তক ও শাস্ত্রসমূহ 

উচ্চ হইতে উচ্চতর ব্যবহারিক সত্যসমূহের কথ স্মরণ করাইয়া 
দেয় মাত্র। কিন্তু উহাদের দ্বার মানুষ সর্বোচ্চ সত্যন্বরূপ 

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না । ধাহারা! মনে করেন শুধু 
ধর্মগ্রন্থ ও শান্ত্রঅধ্যয়নের দ্বারাই আধ্যাত্মিক তত্ব সাক্ষাৎকার, 

করা যায় তাহার! ভ্রান্ত । ঈশ্বরের অস্তিত্, ভগবৎপ্রেম, মুক্তির 
অবস্থ! ইত্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বপিত আছে মাত্র; কিন্তু যেমন 
পঞ্জিকার মধ্যে সমস্ত বৎসরের বারিবর্ষণের পরিমাঁণ লিখিত 

থাকিলেও উহাকে নিংড়াইলে একবিন্দুও জল পাওয়া ঘায় 



'আত্মসাক্ষাৎকার ১০৫ 

না সেইরূপ সমস্ত শাস্্গ্রন্থকে মন্থন করিলেও আধ্যাত্মিক 
সত্যসকলের বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি হয় না। সমস্ত শাস্তগ্রন্থ 
বমিত তত্বের অর্থ জানিতে হইলে প্রথমে উহাতে বণিত 
সত্যের উপলব্ধি করিতে হইবে । 

এই কারণেই পূর্বে কথিত সেই ব্যক্তি শস্ত্র-অধ্যয়ন প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়। আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্টে কোন এক 
আত্মঙ্ঞানবান্ গুরুর নিকট শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গমন করিলেন । 

সৃতরাং তাহার আর ত্বুন্য কোনও প্রকার বাঁসনা ছিল না, এমন 
কি তিনি স্বর্গে যাইতেও চাহেন না, আত্মজ্ঞান লাভ করাই 
তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । ইহ] ভিন্ন তিনি অন্য 

কিছুতেই সন্তুষ্ট বা সুখী হইবেন না। যে দিব্যজ্ঞানরূপ 
অমৃতধারা আত্মতত্বজ্ঞ পুরুষের মধ্যে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হয় 
সেই অমৃতধারা আস্বাদন করিতে এখন তিনি উৎস্থক। এই 

স্থল নশ্বর দেহটিই জীবের সমগ্র সত্তা নয় এবং ইন্দ্রিয়ের 
নিয়ন্ত্রনকারী মনও প্রতি মূহুর্তে পরিবর্তনশীল, সুতরাং তাহার 
কেহই অবিকারী ও অপরিণামী আত্মা হইতে পারে না । 

শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দ্বার! ইহা! অবগত হইলেও তবুও তাহার 
আত্মজ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। এক্ষণে সেই অপরি- 
বর্তনশীল ও নিধিশেষে পরমসত্যের, অর্থাৎ আত্মার আত্মা এবং 
সমগ্র বিশ্বচরাঁচরের একমাত্র শাস্তা ও নিয়স্তার অনুসন্ধানে 
তিনিব্যগ্র হইয়াছিলেন। এজন্ত একাস্ত ভক্তির সহিত ব্রহ্মবিদ্ 
সদ্গুরুর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ 

“ভগবন্ঠ কে এই মনকে শাসন করিতেছে? কোন্ শক্তির 
প্রেরণায় মন আপনার যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিতেছে? 

কাহার শক্তি আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত প্রাণ এবং 
ইন্দ্িয়শক্তিগুলিকে নিয়মিতভাবে চালাইতেছে? কি কারণে 



১৩৬ আত্মজ্ঞান 

আমরা এইরূপ কার্ষে প্রবৃত্ত হই এবং এই কর্মপ্রবৃত্তির কারণই 
বাকি? কাহার ইচ্ছায় সমস্ত মানব বাক্য উচ্চারণে সমর্থ 

হইতেছে? এই দৃশ্যসমূহের দ্রষ্টাই বা কে? কোন্ শক্তি চক্ষু, 
কর্ণ এবং অন্যান্য ইন্ড্রিয়গুলিকে নিজ নিজ কর্মে নিয়োজিত 
করিতেছে ?্ 

এই প্রশ্রগুলির অবতারণা করিয়া কেনোপনিষৎ আরম্ত 

হইয়াছে । লিখিবার কলাকৌশল উদ্ভাৰিত ও প্রচলিত 
হইবার বহুশতাব্দী পূর্বে ভারতবাসীদের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া 
মুখে মুখে এই উপনিষদের শিক্ষা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। 

ইহা! হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই উপনিষৎ কত স্থুপ্রাচীন 
এবং ইহার উপদেশসমূহও কত মহান! সেই প্রাচীন যুগের 
প্রশ্নগুলির ভিতরে ভাবের গাস্তীর্য ও গভীরত। একবার ভাবিয়া 

দেখুন। আমরা জানি যে, আমাদের মন সর্বদ! চঞ্চল ; এই 

মুহূর্তে নূতন ভাব চিন্তা মনে উদিত হইতেছে, আবার ঠিক 
তাহার পরমুহূর্তেই উহ কোথায় লীন হইতেছে । মন অবিরত 
একস্থান হইতে অন্তস্থানে ছুটিয়। বেড়াইতেছে। ইহা! কখনও 
ভারতবর্ষে, কখনও ইংলাণ্ডে আবার কখনও চন্দ্র, স্র্ষ, নক্ষত্র 

এবং অন্যান্য গ্রহমণ্ডলে ছুটিয়া চলিতেছে । এইজন্যই শিষ্যুটি 

গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন £ “কাহার দ্বারা নিয়োজিত 

হইয়া মন অবিরাম চঞ্চলভাবে ছুটিয়। বেড়ায় ?”১ ইহার উত্তরে 

১। “কেনেষিতং পতিত প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ 

প্রেতি যুক্তঃ। 

কেনেষিতাং বাচমিমাং বস্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো 

যুনক্তি |” 

_-কেনোপনিষৎ ১1১ 



আত্মসাক্ষাৎকার ১০৭ 

আচার্ধদেব বলিলেন £ যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের 

বাক্য, ইন্ডরিয়যন্ত্রের সমস্ত কার্ষের নিয়স্তা এবং যাবতীয় দৃশ্যমান 

বস্তর দর্শনকর্তা, তিনিই উহা করিয়া থাকেন ।”২ এই উত্তরটির 
অর্থকি তাহা এখানে বিশদভাবে দেখা যাক । শ্রবণ করা' 

__এই বাক্যের দ্বারা আমরা কি বুঝিয়া থাকি ? যে শক্তির 
দ্বারা এই ভাবটি আমাদের অন্তরে জাগরিত হয় তাহাকেই 
শবে দ্বারা বাহিত শ্রবণকার্য বুঝায়, অথব ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি 
শব্দকম্পনকে পরিচিত করায়, অর্থাৎ কম্পনটির অস্তিত্ব জ্ঞাপন 

করায় তাহাকেই শ্রবণ-ব্যাপার বলে । স্থতরাং ধাহার সাহায্য 

ব্যতীত কোনও শব্দই শ্রবণ করা যায় না সেই শ্রবণশক্তির 

উন্মেষকারী ও উত্তাসককে শ্রোত্রের শ্রোত্র বুঝায় । আচার্ধের 
উত্তরের তাৎপর্য বা ভাঁবার্থ এই যে, যিনি মনের প্রেরণা ও 

কার্ধের নিয়ন্ত্রণকারী তিনিই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চিন্তা- 
শক্তি ও বাকৃশক্তির উদ্ভাসক ব৷ প্রকাশক এবং তিনিই আমাদের 

. ইন্দড্রিয়যন্ত্রাদির সমস্ত কার্ষেন জ্ঞাতা ৷ 

চক্ষুর চক্ষুত্বরপ”_ ইহার অর্থও এ প্রকার । ইন্দ্রিয়ের 
যে কার্ধের দ্বার! দ্রষ্টব্য বস্ত্র প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ আমাদের 
নিকট বস্তুটি পরিচিতরূপে প্রকাশিত হয় তাহাকেই দর্শন- 
ক্রিয়ার ব্যাপার বলে। জ্ঞান বা বুদ্ধি উৎপাদন করিতে 

দর্শনেক্দিয়ের কোনও ক্ষমতা নাই। দর্শনকারী ব্যক্তি যতক্ষণ 

প্রচ্াচক্ষুসম্পন্ন থাকেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার “অহং পন্যামি' 

বা "আমি দর্শন করিতেছি” এইরূপ জ্ঞানটি থাকে ততক্ষণই 

পপ ০০ সস পপ 

২। 'শ্রোকস্ত শ্রোক্ং মনসেো। মনে! যদ্ 

বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্ত প্রাণশ্চক্ষুষ্তক্ষুঃ |” 

_-কেনোপনিষৎ ১1১. 



১৬৪৮ আত্মজান 

দর্শনশক্তিটি তাহাতে জাগ্রত থাকে । দর্শনেক্দিয়ের যন্ত্রগুলি 
যথা চক্ষু, অক্ষিগোলকের বিল্লি (5028) চক্ষুর সমস্ত লায়ু; 
মস্তিষ্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কোষ (৮:৪17-০5115) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য বস্তু বা 

কোনও বর্ণসম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করিতে একেবারেই সক্ষম 

নয়। কোনও মানবের মৃতদেহে পূর্বোক্ত দৈহিক সংস্থানগুলি 
অবিকৃত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহ! সত্বেও এ দেহ কোনও বর্ণ 
বা কোনও দৃশ্য অনুভব করিতে সক্গম হইবে ন। কেবলমাত্র 

জড় দেহটি স্বাধীনভাবে কোনও বাহ্াবস্ত দেখিতে ব! তাহ 
অনুভব করিতে পারে না। এইরূপে আমাদের অন্ুভূতিগুলির 
বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমর। বুঝিতে পারি যে, সমস্ত 
ইন্ড্রিয়যন্ত্রের জ্ঞান শক্তিবিহীন ও অচেতন। চৈতন্ময় আতা 

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় ক্রিয়ার প্রকাশক ; তিনিই দশশনকর্তী, 

শ্রবণকর্তী ও অনুভবের কর্তা। আত্মাই আমাদের অন্তরের 

মধ্যে চিন্তারাজির উৎপাঁদক ও কর্তারপে থাকেন। সেই 
জ্ধান ও চৈতন্যের ঘনীভূত প্রকাশরূপ আত্মাই সর্বপ্রকার জ্ঞান 
ও অনুভূতির মূলম্বরূপ এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণের কার্ধনিয়ামক। 
যখনই আমরা প্রজ্ঞা অথবা আত্মচৈতন্যের কারণকে উপলব্ধি 
করিতে পারিব তখনই মনের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিকে আমরা 

বুঝিতে সক্ষম হইব । 

স্পন্দন অথবা কম্পনেত্র ফলে সূক্ষমতর অবস্থায় পরিণত 
পবমাণুকেই বেদান্তে মন” বল! হয়। মনের এই উপাদানের 
কম্পন (%1018090) হইতেই সব্প্রকার বোধশক্তি ও 

অন্নুভব করার ক্রিয়া উদ্ভব হইয়া থাকে এবং যে সকল 
বস্ত স্থল জড়-পরমাণুর কম্পনের দ্বার প্রকাশিত হইতে পারে 
না ইহা! তাহাদিগকে প্রকাশিত করে। সত্বগ্ুণসম্পন্ন অতিস্চ্ 

পরমাণুরাশির কম্পনই মনের যাবতীয় বৃত্তি (800002)। 
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কিন্ত মনের এঁ উপাদানের কম্পনের দ্বারাও জ্ঞান বা! প্রজ্ঞা, 
(চৈতন্য ) উৎপন্ন হয় না। বৃত্তি স্বভাবত:ই জ্ঞানশক্তিবিহীন 

বা অচেতন । একখণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখিলে উহা 
যেরূপ এ অগ্নির মতই জ্লস্ত লোহিতবর্ণ ও তাহার দাহিকা- 

শক্তিবিশিষ্ট হয় সেরূপ মন পদার্থটিও চৈতগ্ময় আত্মার সংস্পর্শে 
আসিলে তাহা চেতনধর্মী বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান 
হয়। প্রজ্ঞানঘন আত্মা যেন চুম্বকের মত মনরূপী লৌহখণ্ডকে 
আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যখন একখণ্ড লৌহকে চুম্বকের 
নিকট রাখা যায় তখন লৌহখগুটি তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া 
নড়িতে থাকে ; কিন্তু বাস্তবিক লৌহের নিজের উক্ত প্রকারে 
নড়িবার ক্ষমতা নাই ; লৌহখণ্ড চুম্বকের নিকট অবস্থান করিলে 
অথব। উহার সংস্পর্শে আসিলে তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই 
লৌহের গতিশীলতা দেখাইয়া থাকে । চুম্বকের সান্নিধ্যই 
যেমন লৌহখগুটির মধ্যে গতিশীলতা আনয়ন করে, আত্মার 
সান্নিধ্যই সেই প্রকারে মনরূপ বস্ত্রটিকে ক্রিয়াশীল করিয়া 

থাকে । কিন্তু ইহ! মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মা মনোরাজ্যের 

সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে ; কারণ, তিনি দেশ ও কালের সব- 

প্রকার সম্বন্ধের অতীত। 

আচার্ধদেব বলিতে লাগিলেন £ “এই আত্মাকে বিদিত 

হইয়া তত্বদর্শা জ্ঞানীব্যক্তিরা পাঁধিব বাসনাদি হইতে মুক্তি 
লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যাহার! সর্বপ্রকার 

জ্ঞানের অধিষ্ঠান সেই আত্মাকে জ্ঞাত হইয়াছেন তাহারাই 

অমৃতত্ব লাভ করেন। কিন্তু ধাহারা! আত্মাকে জার্নিতে পারেন 

নাই, তাহার! স্থলদেহে এবং ইন্ড্িয়াদিতেই আসক্ত হৃইয়। 

থাকেন এবং তাহার 'জন্ত তাহাদিগকে বারবার জন্ম-মৃত্যুর 

বশবর্তী হইতে হয়। আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মাকে 
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জানিতে পারিলে আমরা অমৃতত্ব লাভ করি-__ইহা আত্মজ্ঞানের 

বিভিন্ন ফলের মধ্যে অন্যতম একটি ফল। যদিও বেদাস্ত- 

দর্শনের মতে আত্মার মৃত্যু নাই এবং অমরত্বই আমাদের জন্মগত 

অধিকার তথাপি যতদিন না আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া! আমরা 

উপলব্ধি করিতে পারি ততদিন আমাদের এ অমৃতত্ব লাভ 

হয় না। “আমরা! বিনাশশীল”হযে পর্যস্ত এই সংস্কার 

আমাদের মধ্যে থাকে সেই পর্যস্ত আমাদের মৃত্যু-ভয় থাকিবে । 

আত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করিলেই সমস্ত ভয় চলিয়। যায়। 

, অজ্ঞীনতার জন্যই আমাদের মৃত্যু-ভয় উপস্থিত হয় এবং 
সেজন্যই আমর! যে অমুতের সন্তান ও মৃত্যুর অতীত-_-এই 
কথা ভুলিয়া যাই, আর সঙ্গে সঙ্গে আমর! দেহ ছাড়া আর 

কিছু নহি” এই সংস্কারের বশব্তা হইয়া মৃত্যুর অধীন হইয়া 
পড়ি। এইরূপ বিনাশশীল ও নশ্বর স্থল দেহটির সহিত 
একীভূত হইয়া অথবা দেহের সহিত নিজেকে এক ভাবিয়া 
আমর' মৃত্যুকে ভয় করিতে থাঁকি এবং ছুঃখে ও নৈরাশ্যে কাতর 
হইয়। পড়ি। দেহ নশ্বর ও তাহার ধ্বংস অনিবার্ধ। অতএব 

আত্মাকে সেই মৃত্যুশীল দেহের সহিত এক বলিয়া বোধ করিলে 

কিরূপে মৃত্যু-ভয় হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি? এই জড় 
দেহটি আত্মার ক্ষণিক আবাসস্থল বা আধার-_এই ভাবটি 

যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহাকে আর মৃত্যু-ভয়ে 

কাতর হইতে হয় না। যিনি এই মহান্ সত্য যথাযথভাবে 
জানিয়েছেন যে, আত্মাই কতকগুলি বাসন৷ ও উদ্দেশ্ট চরি- 

তার্থের জন্য এই দেহ্যন্ত্রটি নির্মাণ করিয়া থাকেন তিনিই 
ভয়ুকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। এই কারণে শ্রুতিতে 

উক্ত হইয়াছে ঃ দ্ধীহারা আপনাদের যথার্থ স্বরূপের বা 
আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তীহাদিগকেই জ্ঞানী বল! যায় 



'আত্মসাক্ষাৎকার ১১১ 

এবং দেহটি ধ্বংস হইলে তাহারা জন্ম-মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম 

করিয়! চলিয়। যান।”৩ এই আপেক্ষিক জগতে ইহাই একমাত্র 
অভীষ্ট বস্তু । 

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই আমরা 

পৃথিবীতে আসিয়াছি। এখন আমরা মনে করিতেছি . ষে, 
বিষয়-সম্পত্তির ভোগ, ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ, বাসনাচরিতার্ধ ও 

ইক্জিয়-বিলাসই এই জীবনের চরমলক্ষ্য । কিন্তু এমন একদিন 

আসিবে যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই বিষয়-এশ্বর্ষ 

প্রন্ুতি সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ; জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা৷ অপেক্ষা 
আরও উচ্চতর । অধিকতর স্থায়ী জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য 

বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন; কারণ মানব-জীবনের উদ্দেশ্ঠ 
যথার্থভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহা৷ বুঝিবার সঠিক আদর্শ 
এই পুথিবীতে অতি অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়। আমাদের 

প্রত্যেককেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্টটি কি তাহা আবিষ্কার 

করিতে ইইবে। সেই আদর্শ আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। 

আত্মঙ্ঞানলাভ হইতেই শাশ্বত মুক্তি লীভ হয়। এই আত্ম- 
ভ্তানের দ্বারাই আমরা সমস্ত কাম্য বস্তু বা বিষয়কে প্রাপ্ত হইতে 
পারি। মানবের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মার জ্ঞানলাভ অপেক্ষ। 

এই জগতে 'শ্রেষ্ঠতর বস্ত্ব আর নাই বর্তমানে আমাদের 
অধিকারে যে পরিমাণ জ্ঞান আছে তাহা অসম্পূর্ণ এবং ইহা 
সেই সর্বজ্ঞ শুদ্ধন্বভাব আত্মার আংশিক প্রকাশমাত্র। আমাদের 

বুদ্ধিতে আত্ম। দর্পণে প্রতিবিদ্বিত বস্তুর স্যাঁয় গ্রতিবিস্বিত হয়। 

এই বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ এবং সেইজন্য ইহাতে আত্মার 

৩। “-অতিমূচ্য ধীরাঃ, 
প্রেত্যাম্মাল্লোকাদম্বতা ভবস্তি ||৮-_-কেনোপনিষৎ ১২ 
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প্রতিফলনও অসম্পূর্ণতার দোষযুক্ত । কিন্তু যখনই সর্বপ্রকার 
মলিনতা৷ ও অসম্পূর্ণতা চলিয়া! যাওয়ার ফলে বুদ্ধি নির্মল হয় 
তখনই যথার্থ জ্ঞান আমাদের অন্তরের মধ্যে সমুদিত হয় । 
একটি দর্পণ ধুলিসমাচ্ছন্ন হইলে তাহাতে যেরূপ সূর্যের আলোক 
প্রতিফলিত হয় না, বুদ্ধিরপ দর্পণও সেইরূপ সংস্যর-বাসনারপ 

ধূলিজালে মলিন ও সমাবৃত হইলে দিব্যজ্ঞানের নূর্বরূপ আত্মার 
আলোকরশ্মি তাহাতে প্রতিভাসিত হয় না। চিত্তকে শুদ্ধ, 
বুদ্ধিকে নির্মল এবং সেই পরমসত্য সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হইলে 
আমাদের একজন তত্বজ্ঞ ও সিদ্ধগুরুর সাহায্য প্রয়োজন । 

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ব৷ প্রজ্ঞা এক ভিন্ন বন্ধ নহে এবং যে জ্ঞান 

আমাদের আছে যখন তাহার দ্বারা আমর জন্ম-মৃত্যুর অতীত 

আত্মাকে উপলব্ধি করিব তখনই আমাদের এই ক্ষুত্র জাগতিক 
জ্ঞানও দিব্যজ্ঞানের অসীমতা৷ লাভ করিবে । অতএব ধাহারা 

আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহারা! এই জীবনেই মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিয়। অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । 

যিনি মনের নিয়ন্তা, দৃশ্যের দ্র্টা এবং ধাহাকে জানিয়। 

লোকে অমৃতত্ব লাভ করে এ শিষ্যটি সেই আত্মার দর্শন লাভ 

করিতে অভিলাষী হইলেন। তাহাতে তাহার গুরুদেব 

বলিলেন: দর্শনশক্তির তো আত্মাকে প্রকাশ করিবার 

কোনও ক্ষমতা নাই ।5 
তখন শিশ্তটি চিন্তা করিয়া বলিলেন £ প্যদি চক্ষুর 

আত্দর্শন করাইবার ক্ষমতা না থাকে, অন্তত; আত্মা কিরূপ, 

তাহার বর্ণনা তো করা! যাইতে পারে £ আচার্ধ উত্তর 

করিলেন £ “বাক্য তাহার বিষয় বর্ণনা করিতে পারে না, মনও 
আত্মার রাজ্যে যাইতে পারে না__-অবাউ, মনসোহগোচরম্ঃ। 

৪। “ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি *।৮- কেন ১৩ 
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সুতরাং আমরা যখন তাহাকে মন ও বুদ্ধির সহযোগে জানিতে 

পারি না তখন কি প্রকারে তাহার বিষয় বাক্যের দ্বারা শিক্ষা 

বা উপদেশ দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে ?«* আত্মাই 

যাবতীয় চিন্তার কর্তা, অথচ চিস্ত! রাজ্যের অতীত যে আত্মা 

তাহারই দ্বারা পরিচালিত হইলে মন চিন্তা করিতে পারে। 
চিন্তা করার কর্ম হইতেই প্রজ্ঞার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ জ্ঞান 
বা চৈতন্য যে আছে সেই বিষয়ের আভাস পাওয়া যায় এবং 

প্রজ্ঞা বা চৈতন্য ন1 থাকিলে কাহারও অন্তরে কোন প্রকার 
চিন্তারই উদয় হইতে পারে না। সুতরাং যাহ সর্বপ্রকার 

চিন্তার বাহিরে চিস্তাতীত হইয়া আছে তাহাকে মন ও 

বুদ্ধি কিছুতেই ধরিতে পারে না।৬ তাহার পর মনই যখন 

এই আত্মার বিয়য় চিন্তা করিতে পারে না তখন চক্ষু কি 

প্রকারে আত্মাকে দেখিতে পাইবে ? ধাহার সংস্পর্শে আসিবার 
পরে চক্ষুর দর্শন করাইবার ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহাকে 

দৃষ্টিশক্তি কিরূপে দেখাইতে পারিবে? ইন্দ্রিয়ানুভৃতির ছারা 
আত্মীকে জানিতে পারা যায় না। আচার্য বলিলেন ? “আত! 

জ্ঞানের বস্তু হইতে বহু দূরে এবং অজ্ঞাত বস্তরও বনু উর্ধে 
এই উপদেশ আমর! সেই প্রাচীন আচার্য ব্রন্মের নিকট শ্রবণ 

করিয়াছি 1৮৭ অতি প্রাচীনকাল হইতে সত্যদ্রষ্টা . খদির। 
বলিয়া আসিতেছেন যে, আমাদের যথার্থ স্বরূপ আত্ম। যেমন 

জ্ঞাত ব1 জ্ঞেয় পদার্থ নহেন সেইরূপ আত্মা আবার অজ্ঞাত বা) 

৫| “যন্মনন| ন মুতে *।৮”- কেন ১৬ 

৬। “ন বাগ. গচ্ছতি নে! মনঃ1৮-কেন ১৩ 

৭। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। 

ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাৎ ঘে নন্তদ্ব্যাচ্চক্ষিরে _কেন ১1৪॥ 
৮ 



৯১৪ আত্মজান 

অঙ্জেয়ও নহেন।৮ সাধারণতঃ আমরা ব্যবহারিক জগতে “এই 
বস্তুটি জানি, অথবা “এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে, 
এইরূপ ভাষ। প্রয়োগ করিয়া থাকি ; কিন্ত এইপ্রকার জ্ঞানের 
মত আত্মা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান হইতে পারে না। অর্থাৎ 

আত্মা এইরূপে জ্ঞাত হন না অথবা আত্মা উক্ত পুস্তকটির মতন 
জ্ঞাতব্য বিষয়ও হইতে পারেন না। 

এক্ষণে এই বিষয়টি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুটভাবে বুঝিতে 
চেষ্টা করা প্রয়োজন । যখন আমরা বলি যে “অমুক বস্তুটি 

আমি জানি”, তখন এ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা 
প্রকাশিত আপেক্ষিক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে, অর্থাৎ 

খন মাত্র বুদ্ধির বারা আমি এ বস্তরটিকে জানিতে পাবিলাম । 
আবার ইহাও হইতে পারে যে, যে বুদ্ধি দিয়া আমি পুবে এ 
প্রকার বস্ত্র জানিতে পারিয়াছিলাম উহ! সেই একই প্রকার 

বস্ত বলিয়া এখনও সেই বুদ্ধি দ্বারা উহাকে আবার জানিতে 

পারিলাম। এইরূপ জ্ঞানকেই “আপেক্ষিক জ্ঞান? বলে। 
আবার যখন বলি যে, অমুক বস্তুটি জানি না” তখনও এ না- 
জানিতে পারা-রূপ জ্ঞানটি বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশিত আপেক্ষিক 
জ্ঞান। তাহার পর আবার যে সমস্ত বস্তুর ইক্দ্রিয়ের সহিত 

সম্বন্ধ থাকে, বা যাহারা ইন্ড্রিয়গ্রাহা বস্তু তাহাদেরই আমবা 
বুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারি। এই বুদ্ধি কোন-না-কোনও 

প্রকারে ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুলির অধীন ; স্থুতরাং ইহার ক্ষেত্রও 

অত্যন্ত সীমাঁয়িত। কারণ ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি একটি বৃত্তের 

মধ্যে আছে বলিয়া মনে করি, উহাদের শক্তিগুলি যদি এ 

বৃত্তের পরিধি মনে করি এবং উহাদের শক্তিগুলি যদি এ বৃত্তের 

৮। হ্যামিল্টন, হারবার্ট ম্পেন্সার ও ইমাহুয়েল কান্ট আত্মা সমন্ধে 
এ কথাই বলেন, কিন্ত তাহা ঠিক নহে। 



'আত্মসাক্ষাৎকার ১১৫ 

পরিধি অতিক্রম করিয়। না যাইতে পারে তাহা হইলে একটু 
চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৃত্তটি অতি ক্ষুদ্র, কারণ 
ইন্ড্রিয়-শক্তির সীমা অতিশয় ক্ষুদ্র । দৃষ্টাস্তদ্ধারা ইহা৷ বুঝিয়' 
দেখা প্রয়োজন । আমর! কর্ণের দ্বার শব্দ শ্রবণ করি । যদি 

বায়ুর কম্পনটি কোন একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অন্তর্গত থাকে 

তাহা হইলে শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে £ আর যদি এ কম্পন 

নিদিষ্ট মাত্রার বেশী বা কম হয় তাহা হইলে কোন শব্দই 
শুনিতে পাওয়। যাইবে না । এমন কি যদ্দি ভীষণ একটি শব্দ 

হয় তাহা হইলেও মাত্র ছুইটির মধ্যে উক্ত শব্দের কম্পনের 
সংখ্যা না খাকিলে আমাদের কর্ণ এ শব্দ শ্রবণ করিবে না। 

5ক্ষু জন্বন্ধেও এ কথা । কোনও বস্ত ছুইটি সীমার মধ্যে 

অবস্থান করিলেই উহাকে দর্শন করিতে পারা যায়। স্মৃতরাং 

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়- 
শক্তিগুলির অধীন হইয়া কিভাবে সীমিত হয়। সুতরাং ইহা 
বলা যায়, ইন্দ্িয়ানুভূতির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহ! গৌণ 
জ্ঞান। ইহা আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এজন্য 

শাস্ত্রে বল! হইয়াছে £ “আত্ম জ্ঞাত বস্থ হইতে বহুদূরে অবস্থান 
করেন।” আবার যখন আমরা বলি যে, “এই বস্তুটি জানি না 

তখন এঁ কথার দ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে আমাদের 'ঈ 
বন্ত সম্বন্ধে অচ্গছতার জ্ঞানই আছে, অর্থাৎ আমরা এ বস্তুকে 

বুঝিতে পারি না, অথবা! বুদ্ধির দ্বারা উহাকে জানিতে পারি 
না জ্ঞানটিই আমাদের আছে । বুদ্ধির দ্বারা কোন বস্তু সম্বন্ধে 

জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞতা বলে এবং অজ্ঞান বলিতে তাহাই 

বুঝায়। ইহাকে আমরা গৌণ জ্ঞান বলিয়াছি। ইহা ছাড়া 
আর এক প্রকার জ্ঞান আছে যে জ্ঞান বুদ্ধি অথব। 
ইন্দ্রিয়ানভূতি দিয় জানা যায় না এবং এই জ্ঞানই যথার্থ 



১১৬ আত্মজ্ঞান 

আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া দেয়। যে অনুভূতির দ্বার! 

আমাদের এরূপ জ্ঞান হয় যে, এই বস্তটি আমি জানি” সেই 
জ্ঞানটি যে আত্মা হইতেই আসিয়া থাকে ইহা আমাদের 

অজ্ঞাত । সুতরাং ইহা বল। যাইতে পারে যে, আত্মা জ্ঞাতও 

নহেন অজ্ঞাতও নহেন। কিন্তু আসলে এই আত্মা অজ্ঞান ও 

সকল আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত। “আমাদের পূর্বতন 
আচার্যদেবেব নিকট ইহাই শুনিয়াছি।”৯ যদিও এই 

কেনোপনিষৎ সামবেদেব অন্তর্গত ও অত্যন্ত প্রাচীন, তবু যে 

সকল পূর্ববর্তী সত্যদশী খষির নিকট হইতে পুকষাম্ুক্রমে এ 
সত্যে শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে সেই পূর্বতন দিবাদ্রষ্টা 
খধিকে উল্লেখ করিয়াই আচার্দেব পুবোক্ত কথা 
বলিয়ছিলেন। তাহাৰব পব আচার্য আবাৰ বলিলেন 

“বাক্যের দ্বার। ধাহাকে প্রকাশ কবা যায় ন।, ববং ধাহাব 

সাহাঁষ্যেই সমস্ত বাক্য উচ্চাবিত হয় তিনিই পবমাত্ম। ব্রন্ম , 

সাধারণ লোকে যাহাঁব উপাঁসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন 1৮১০ 

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে আমরা যে সমস্ত গুণ আবোপ কবি সেই 

সকল তাহার যথার্থ গুণ নয়। যেমন আমবা বলি ঈশ্বব 

সদ্গুণসম্পন্ন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি তো কেবল সদ্গুণসম্পর্ন 

নহেন_-তিনি ভাল ও মন্দ, শুভ ও অশুভ, দোষ ও গুণ সর্ববিধ 

প্রবৃত্তি ও দ্বন্বের অতীত । আমবা গুণ ও দোষ উভয়কেই 

পৃথক বলিয়া মনে মনে বিচাব কবি, সদ্গুণকে দোষ হইতে 

৯। ইতি শুশ্রম পূর্বেষাৎ যে নম্তদ্ব্যাচ্চক্ষিরে |” 

_কেনোপনিষৎ ১৩ 

১০। যদ্বাচানাভ্যুদ্দিতং হেন বাগত্যুগ্ভতে | 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং ষদিদমূপাসতে ॥| 

_-কেনোপনিষৎ ১৪ 



'আত্মসাক্ষাৎকার ১১৭ 

পুথক করি এবং তাহার পর এ সদ্গুণের আকারটিকে মনের 
মধ্যেই বদ্ধিত ও বিকশিত করিয়! উহা অন্তরের উপর আরোপ 

করি এবং বলি যে, তিনি সকল সদ্গুণের আধার । আমরা 

ভুলিয়া যাই যে, যশহাকে আমর] উৎকৃষ্ট বলিতেছি তাহাপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর কোন-কিছু আছে, আবার সেই উৎকৃষ্টতর অপেক্ষা 

এমন উচ্চতর অবস্থা হইতে পারে যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও 

. উৎকৃষ্ট। এইবপে দেখা যায়, আমরা এত ভ্রান্ত যে, ঈশ্বরকে 
উত্তম? বা উৎকৃষ্ট বলিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকি । ভাল ও মন্দ 

এই কথাগুলি আপেক্ষিক এবং সীমাবদ্ধ। ঈশ্বর সকল 

আপেক্ষিক রাজ্যেব অতীত ; স্তরাং তিনি আমাদের দেওয়! 

“উৎকৃষ্ট” আখ্যারও অতীত | এইপ্রকারে ইহ] প্রমাণ করে যে, 
যে সকল গুণ বা বিশেষণ আমরা ঈশ্বরে আরোপ করি, শুধু 

তাহাই ধা কেন-যে কোন বাক্য আমরা উচ্চারণ করি, 

তাঁহাদের প্রতিটির ভাব ও অর্থ সীমাবদ্ধ । যদি আমরা আরও 

গভীরভাবে চিন্তা করি তাহ! হইলে বুঝিতে পারি যে, প্রজ্ঞাযুক্ত 
চিন্তার কর্তা ও বক্তা পশ্চাতে না থাকিলে কোন প্রকার চিন্তাও 
করা যায় না, কোন বাক্যও উচ্চারণ করা যায় না। এই প্রজ্ঞা 

সেই জ্ঞানম্বপ আত্মার প্রকাশ হইতে প্রকাশিত হয়। স্থতরাং 

আত্মাই একমাত্র সনাতন সত্য-বস্ত এবং ইহাকে বাক্যদ্ধারা 
প্রকাশ কর। যায় না। এই আত্মাই বাক্যের উৎপাদক অথচ 

বাক্যের দ্বারা এই আত্মাকে প্রকাঁশ কুর। যায় না। 

ভক্তিমার্গেব সাধকগণ যে সগুণ-ঈশ্বরকে উপাসনা করেন 
প্রকৃতপক্ষে তিনিই কি আত্মা? অনেকে বলেন, এক মহান্ 

পুরুষ আমাদের বিশ্বের উর্ধে স্বর্গলোকে অবস্থান করেন এবং 

তাহারই ইচ্ছা ও আদেশক্রমে আমাদের মন ও ইন্ড্রিয়াদি 

পরিচ'লিত হইতেছে । নেই বিরাট পুরুষই কি আত্মা? অথবা 



১১৮ আত্মজান 

যাহাকে আমর বিশ্বপিতা৷ গড ব। আল্লা ইত্যাদি নামে ভক্তি- 
নিবেদনের দ্বারা আরাধনা করি তিনিই কি আত্মা? যাহাকে 
আমরা “্বগস্থিত পিতা” বলিয়া থাকি তিনিই কি আত্মা? 
স্থতরাং আত্মা কোন্ বস্তু ? শিষ্যের মনে উ্থিত এ সকল প্রশ্ন 
বুঝিতে পারিয়া তাহার আচার্য বলিলেন £ “লোকে যশাহার 
আরাধনা করে তিনি ব্রহ্ম বা আত্মা নহেন |” নাম-রূপধারী 

সাকার দেবদেবীর, অথবা নিরাকার সগ্ণ উশ্বরের যিনি, 
আরাধনা করেন তিনি সেই নিবিশেষ পরম সত্যের বা 
পরব্রন্মের উপাসনা করেন না, কারণ তিনি সগুণ ও সাকার 
ঈশ্বরকেই পূজা করেন । নাম ও রূপ এই ছুইটি অজ্ঞান রাজ্যের 
অন্তর্গত। স্থৃতরাং এই দুইটির বিশেষত্ব ঈশ্বরে আরোপ কবিয়। 
তাহাকে আমরা নাম-রূপধারী বলিয়া কল্পনা করি। এইরূপ 

কল্পন1 মানব-মনের স্থষ্টি | সেইজন্য উহা! কাল্পনিক দোষযুক্ত, ও 
আমরা আমাদের কল্পনার সাহায্যেই ঈশ্বরের সাকার রূপ স্থষ্টি 
করি এবং তাহাতে আমাদের আদর্শ ভাবান্থুষায়ী বিভিন্ন গুণ 

আরোপ করিয়া প্রার্থনাদির দ্বারা তাহার আরাধন! করিয়। 

থাঁকি। প্রার্থনাগুলি মনোগত ভাববিশিষ্ট বাক্যসমন্তি মাত্র । 

আমরা সেই সঞ্চণঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এ বাক্যগুলি বা 
প্রার্থনাসমূৃহ বিশেষ কোনও কললাভের জন্য উচ্চারণ করি । 
কিন্ত যাহার নিকট আমরা এই সকল প্রার্থনা করি তিনি 

আমাদের বাক্শক্তির নিয়ামক নহেন। যাহার সাহায্যে 
আমাদের বাকৃশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তিনি চৈতন্যন্বপ আত্মা। 
সেই “আত্মা এই উপাসিত সগ্ুণ-ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। 
বস্ততঃ নাম-রূপধারী সগ্চণ-ঈশ্বর নিবিশেষ নিগুণ ব্রহ্ম নহেন। 
এই উক্তি আমাদের নিকট আশ্চর্যজনক বোধ হইতে পারে । 

তথাপি আমাদের উহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। যে 



আত্মসাক্ষাৎকার ১১৯ 

ঈশ্বরের নাম ও রূপ আছে এবং যাহাকে বাকোর দ্বারা বর্ণনা 

করা যায়, এবং মনের দ্বারা যাহাকে চিন্তা করা যায় তিনি 

কখনই বাক্য ও মনের অগোচর নিবিশেষ নহেন। শ্রুতিতে 
এইরূপ বল হইয়াছে ; “যখন ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াছি বলা 

যায় তখন তিনি আর ব্রহ্ম নহেন; যাহাকে জ্ঞাত হইয়। 

থাকি তিনি আমাদের কল্পন। ছাড়া আর কিছুই নহেন ।”১০ 

ষাহাকে পুজা কর! যায় সেই সগুণ দেবতা হইতে নিবিশেষ 

ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক্। 

যাহাঁকে আবার মনের দ্বার চিন্তা করা যায় তিনিও ব্রহ্ম 

নহেন। সেজন্য আচার্য বলিলেন £ “যিনি মনের অগোচর 

এবং মনের দ্রষ্টা তাহাকেই তোমার আত্মা ঝা ব্রহ্ম বলিয়। 

জানিবে। কিন্তু লোকে যাহার আরাধনা করে তিনি ব্রহ্ম 

নহেন ।”১২ ্চক্ষুর দ্বার যাহাকে দর্শন করা যায় না, কিন্ত 

যাহার সাহায্যে চক্ষু দর্শন করে তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া 
জানিবে; কিন্তু লোকে যাহার উপাসনা করে তিনি ব্রঙ্গ 

নহেন।”১৩ “কর্ণ দ্বারা যাহাকে শ্রবণ কর যায় না, বরং কর্ণ ই 

যাহার দ্বার শব্দাদি শ্রবণ করে তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া 

জানিবে; কিন্ত যাহাকে লোকে পুজা করে তিনি ব্রহ্ম 
নহেন ।৮১৪ “লোকে ভ্রাণেক্দিয় দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করিতে 

১১। চিন্য়ন্তাপ্রমেয়স্য নিষ্ষলস্তাশরীরিনঃ। 
সাঁধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণে। রূপকল্পনা || 

১২। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদিং যদ্দিদমৃপাসতে || -_কেনোপনিষৎ্ ১৫ 

১৩। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চঙ্ষুংষে পশ্যতি | 
তদেব ব্রহ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং য্দিদমুপাসতে ॥-_কেনোপনিষত ১৬ 
যচ্ছোত্রেণ ন শূণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্। 

তদেং বরন্ধ ত্বং বিদ্ধি। নেদং ষদিদমুপাসতে || ূ 
--কনোপনিষৎ ১1৯ 

১৪ 



১২০ আত্মজ্ঞান 

সমর্থ হয় না, বরং ষাহার সাহায্যে ভ্রাণেক্দিয় আত্বাণ করিতে 

সমর্থ হয়, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্ত 

জনসাধারণের দ্বারা যিনি উপাসিত হন তিনি ব্রহ্ম নহেন 1৮১৫ 

এই শ্লোকগুলি হইতে বুঝা যাঁয় যে, মন এবং ইক্দ্রিয়গণের 

পরিচালক আত্মা ও সগুণ ঈশ্বর এক নহেন; কিন্তু আত্মা ও 

নিবিশেষ সত্যন্বরূপ ব্রহ্ম এক । 

আচার্ধের নিকট আত্মা-সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ শ্রবণ 

করিয়া শিষ্য সেই বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা অথব' 

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার জন্য নির্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। 

তনি কিছুকাল ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন ও 

আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পাবিয়াছেন এই ধারণার বশবতী 

হইয়া সাধারণ জ্ঞানরাঁজে; আবাঁর মনকে ফিরাইয়া আনিলেন 

এবং তাহার আচার্ষের নিকট গমন করিয়া বলিলেন £ “আমি 

ব্রহ্মকে জানিয়াছি ও সেই পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি ।” 

ইহা শুনিয়া তাহার গুকদেব বলিলেন £ “তুমি যদি মনে কর 

ষে, তুমি আত্মাকে জানিয়াঁছ তাহা হইলে স্থির জানিও যে, 
তুমি আত্মার স্বরূপ অতি অল্পই জ্ঞাত হইয়াছ।”১৬ যদি তোগার 

বিশ্বাস হইয়া থাকে যে, তুমি নিবিশেব ত্রহ্মকে সম্যক্বূপে 
জ্ঞাত হইয়াছ তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তোমাতে 
ও নিখিল বিশ্বে ওতপ্রোতঃ সেই স্ত্যন্বরূপের অতি স মান্তই 
তুমি অবগত হইয়াছ। সত্য এক, উহা একেব অধিক নহে। 
স্প্পশীশী শসাপস্স্পীপ 

১৫। যত্প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 

তেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

_ কেনোপনিষৎ্ ১৮ 

শিপ পেশপীপ পিসী | পপ 

১৬। যদি মনুসে সুবেদেতি দভ্রমেরাপি, 
ননং ত্বং বেখ ব্রন্মনো রূপম কেনোপনিষৎ ২।৯1১ 
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এই সত্যকে জানিয়াছ এইরূপ যদ্রি তোমার মনে হয় তাহ! 

হইলে বুঝিতে হইবে যে, তুমি বুদ্ধির দ্বারা তোমার গৌণ জ্ঞান 
লইয়াই এইরূপ বলিয়াছ। ইহা নিশ্চয় জানিও যে গৌণ 
জ্ঞানের দ্বার। সেই নিগুণ ব্রন্ষের স্বরূপ কখনই প্রকাশ হইতে 

পারে না। তুমি ব্রন্মকে বা আত্মাকে জানিয়াছ এই বিশ্বাসকে 

যদি অন্তরে স্বীন দাও তাহ। হইলে মনৈর পরিচালক সেই 
আত্মাকে তুমি অল্লই জানিয়াছ। আর তুমি য্দে এরূপ মনে 
কর যে, তিনি তোমার দেহের মধ্যে বাস করিতেছেন তাহ! 

ইলে তাহার নিগুণত্ব সম্বন্ধে তৃমি কিছুই বুঝিতে পার নাই। 
আবার তিনি তোমার দেহের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন 

এইরূপ ভাবেই যদি তুমি তাহাকে জানিয়! থাক তাহা হইলে 
তোমার সেই পরমসত্যের কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। আবার 
তুমি যদি সেই আত্ম! বা ত্রন্মকে ঈশ্বর ব1 বিশ্বের স্থট্টিকতা- 

রূপেই মাত্র জানিয়া থাক তাহা হইলেও তুমি তাহার সম্বন্ধে 
অতি অল্পই বুঝিতে পারিয়াছ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
যদি আমাদের দেহের মধোই আত্মা বাস করিতেছেন এইরূপ 

উপলব্ধি হয় তাহ। হইলে কি করিয়! তাহার বিষয় অতিআল্পই 

জানা হইবে? প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থায় আত্মাকে অতি অল্পই 
জাঁনী হইল, কারণ যিনি মনের পরিচালক তিনি তো আর 

একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। আত্মার 

পরিব্যাপ্তি কোন দেশের মধ্যে সামাবদ্ধ নহে ; ইনি দেশসীমার 

অতীত, সুতরাং আত্ম! কেবল একটি স্থানেই আছেন আর 

অপর স্থানে নাই এইরূপ জ্ঞানের দ্বার সেই অসীম সত্যের 

সম্যক উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না । আবার যদি আমর! 

মনে করি যে, তিনি আমাদের অন্তুরে নাই, কিন্তু আমাদের 

বাহিরেও আছেন তাহা হইলে তাহার সর্বব্যাপিত্ব এবং দেশ ও 
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কালের অতীত ভাবটির উপলব্ধি হয় না। যাহা! দেশ ও 
কালের এবং উহাদের জম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহার 
অসীমতাকে আমর! অতি সামান্য মাত্রই জানিয়াছি । 

এইপ্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই আত্মজিজ্ঞাস্থ শিষ্য 
পুনরায় উপযুক্ত স্থানে যৌগাসনে উপবিষ্ট হইয়! ধ্যান করিতে 

আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তিনি চিস্তার বাজ্য অতিক্রম 

কবিয়। সমাধির অবস্থায় উপনীত হইলেন । সমাধির অবস্থায় 

কিছুকাল থাঁকিবার পরে তিনি আবার মন ও ইন্ড্রিয়েব রাজ্যে 

ফিরিয়া আসিয়া, বলিলেন ঃ “আমি আত্মা বা ত্রহ্মকে 
সম্যক্রূপে বিদিত হইয়াছি বলিয়া মনে করি না; আবাব 

তাহাকে যে একেবারেই জানি নাই এই কথাও বলিতে পাবি 

না। আত্ম! জ্ঞাত হইবাব নহে বলিয়াই মনে করিতে হইবে 
যে, আত্মা একেবাবেই অভ্ভাত__এমন নহে 3 যিনি এইভাবে 

সত্যকে জানিয়াছেন তিনি সেই ব্রন্ষকে উপলব্ধি 

করিয়ীছেন।”১৭ তাহার এ উক্তির তাৎপর্য এই যে, আত্মন্ঞান 

অজ্ঞান ও আপেক্ষিক জ্ঞানের অন্তর্গত নহে, ইহা উহাদের 
অতীত জ্বীন। আমরা বিচার-বুদ্ধির দ্বাবা যাহা-কিছু জানিয়া 

গৃকি তাহা সেই আত্মা হইতে উদ্ভাসিত জ্ঞানীলোকের সাহায্য 
ভিন্ন জানিতে পারি না। আত্মার জ্ঞাতা আর কেহ নাই যিনি 
মন ও চিন্তাসমূহকে আলোক দাঁন করিতে সমর্থ হইবেন। 
বস্ততঃ আত্মাই একমাত্র নিত্য ও জ্ঞাতা। এই বিশ্বের এমন 

কিছু নাই যাহা! আত্মার ভ্রাতা ২ বরং এই আত্মাই আমাদের 

সমস্ত জ্ঞানের আকর ; অর্থাৎ যত প্রকার জ্ঞান আছে তাহা 

১৭। নাহং মন্তে হবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। 

যে নতুঞদ্বেদ তদ্বেদ নে। ন বেদেতি বেদ চ॥| 

_কেনোপনিষৎ ২১০২ 
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আত্মা হইতেই উদ্ভৃত।১৮ এই আত্মা সর্বদাই জ্ঞাতা, অর্থাৎ 

বিষয়ীভাবে অবস্থিত ; ইনি কখনও জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় হন 
না। আত্মজিজ্ঞাস্ব সাধক আরও বলিলেন £ “যিনি মনে 
করেন যে, আত্ম! জ্ঞানের বিষয় নহেন, তিনিই যথার্থ তাহাকে 

বুঝিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু ঘিনি মনে করেন আমি ত্রন্মকে 

জানিয়াছি' তিনি ব্রহ্মকে যথার্থ বুঝিতে পারেন নাই। যাহারা 
মনে করেন ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাহার! ব্রক্ষকে জানেন নাই । 

কিন্তু ধাহার। মনে করেন যে, ব্রহ্ম কখনই জান! যায় না, 

তাহাঁরাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন ।”৯৯ 

উপরের উক্তি যেন একটি প্রহেলিকার ন্তায় মনে হয় । 

বাস্তবিক উহার অর্থ কি হইতে পারে? যদি আমরা আমাদের 

অন্ুভূতিগুলি বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে 
পাই? মনে করা যা'ক যে, আমরা কোনও একটি রূপ দশন 

করিতেছি । বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই জানি যে, 

আকাশের অর্থাৎ “ইথার” নামক পদার্থের বিশেষ একপ্রকার 

কম্পনের দ্বার আলোকরশ্ি স্থষ্টি হয় ও রূপের অন্ুভূতিটি এ 
আলোকের সাহায্যেই হইয়া থাকে । আমাদের চক্ষুর মধ্যে 

বিল্লীতে আলোকরশ্ি পতিত হইলে উহার মধ্যে একপ্রকার 

আণবিক কম্পন ও পরিবর্তন হয় এবং উহা আক্ষিক ন্সায়ুমণগ্ডলীর 

সাহায্যে মস্তিক্ষের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কোষগুলিতে প্রেরিত হইলে 

উহা! হইতেও একরূপ আণবিক কম্পন স্ষ্টি হয়। তাহার পর 
এ কম্পনগুলিকে অনুভূতিতে পরিণত করিতে অর্থাৎ উহা যে 

১৮। তত্র নিরতিশর সর্ববজ্ঞত্ববীজম্-_-পাঁতগুলদর্শন 

১৯। যন্তযামত' তস্য মতং য্য ন বেদ সঃ। 

অবিজ্ঞাতং বিজানভাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ 

_কেনোপনিষৎ ২১১৩ 
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একপ্রকাব অনুভূতি তাহাব পবিচয দিতে একজন চৈতস্যযুক্ত 
“অহং, বা আমি” থাক। প্রয়োজন এবং এই পরিচয দেওয়াব 

ব্যাপাৰ শেষ হইলে বুঝিতে পাবি যে, আমবা একটি রূপ 
দেখিতেছি। যদি উক্ত “অহং না থাকে তাহা হইলে কম্পনগুলি 

মস্তিষ্ষেব অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রসমুহে যাইযা অন্যান্ত প্রকাঁব 

পবিবতন সংসাধিত কবিতে পাবে, কিন্তু তখন আব আমাদের 

এ িপ'সম্বন্ধে কোন প্রকাব অনুভূতি হয না। যেমন একটি 
দৃশ্যেব উপব আমাদেব দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেও যদি হঠাৎ 

আমাদেব মন অন্য একটি বস্তব বা বিষযেব উপব আকৃষ্ট হয 

তাহ! হইলে উক্ত দৃশ্যটি চক্ষুব সম্মুখে থাকিলেও আমবা আব 
উহা! দেখিতে পাইব না। এখানে আলোকেব কম্পন মস্থিক্ষেব 

অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে চলিযা গিযাঁছে এবং যথাযথভাবে 

আণবিক পবিবতন হইযাঁছে ও অন্ুভূতিব নিমিনু শাবীবিক 

অন্যান্য পবিণতি সকলগুলি ঘটিযাছে, তথাপি “অহ বা জ্ঞাতা 

না থাঁকায দৃশ্যেব অনুভূতি হইল না । কম্পনগুলিব অর্থ 
বুঝাইবাব জন্য সেই চেতম্যুক্ত “আমি” বাঁ “অহও তখন অন্য 

কোনও বিষষেব উপব মন£সংযোগ কবিযা আছ । কিন্তু যখনই 

এ “অহ» উপবি-উক্ত পবিবর্তন বুঝায তখনই আমাদের 

অনুভুতি হয। এই ব্যাপাবটি আবও গভীবভাবে অন্নুধাবন 
কবাযাক্। আমাদেব নিশ্চযাত্বিকা বুদ্ধিব পিছনে অহং বা 

“আমি জ্ঞান থাকে । এই “অহং যদি প্রজ্ঞাহীন হয়, অর্থাৎ 

“আমি? “আমাব' এই জ্ঞান না থাকে তাহা! হইলে আলোকেব 

কম্পনবাশি ইন্ড্রিফদ্বাব দিয়! প্রবেশ কবিয়া মনেব মধ্যে কোনরূপ 

অনুভূতি উৎপাদন ন। কবিয়াই বাহির হইযা যাইবে । আবার 
যদ্দি মন অনুভূতি ও বুদ্ধিব মুল হইতে পৃথক্ অবস্থায় থাকে 
তাঁহা হইলে চৈতন্য সংযুক্ত 'আমি'-ব সহিত কোনবপ সংস্পর্শে 
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ন। আসিয়। অনুভূতিগুলি মনের অবচেতনস্তরে থাকিয়া যাইবে । 
ঘিনি এই অম্ুভূতিরূপ জ্ঞানের মূল অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত 
তিনিই আমাদের প্রকৃত আত্মা । 

যখন বসিয়া থাকি তখন জানি যে, আমরা বসিয়া আছি। 
যখন ভ্রমণ করি তখন বুঝিতে পারি যে ভ্রমণ করিতেছি ; যখন 
আমর! কোনও কার্য করি তখন আমাদের জ্ঞান থাকে যে 

আমর এ কার্য করিতেছি। যিনি এইরূপ সকল কার্ষের বা 

চিন্তার জ্ঞাতা তিনিই আমাদের দেহ ও মনের যন্ত্রী বা সর্ববিষয়ের 

পরিচালক । উক্তপ্রকার জ্ঞান কি আমাদের আত্ম। হইতে 

ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার জ্ঞান বিশেষ? না, তাহা নহে। 

উহ সম্পূর্ণরূপে আত্মার সহিত অভিন্ন । আমাদের আত্মা যেন 

একটি জ্ঞানসমুদ্র-বিশেষ । কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা হইতে 
জ্ঞান স্থষ্টি হয়, অর্থাৎ যাহা হইতে জ্ঞানরাশি প্রবাহিত হয় 
তাহাই আত্মা; উহার দ্বারা এইরূপ বোধ হয় ষে, আত্মা জ্ঞান 

হইতে পৃথক্ এবং ইহার সহিত এই প্রশ্নও আসে যে, তাহা 
হইলে আত্মার স্বভাব বা ধর্ম কি? অদ্বৈত বেদীস্তের মতে 

'আত্মা” একমাত্র নিধিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বা একমাত্র অখণ্ড 

চৈতন্থন্বরূপ (495০105100611186106 ) এবং উহা! অপরিবর্তন- 

শীল। মন ও বুদ্ধির বৃত্তিগুলির অবিরাম পরিবতন চলিতেছে, , 

কিন্তু আত্মজ্ঞান অপরিবর্তনশীল। আমাদের হৃদয়ে যখন একটি 

ভাবের প্রকাশ হয় তখন আমর] তাহা বুঝিতে পারি ও অনুভব 

করি যে, এ ভাবটির প্রকাশ হইয়াছে আবার যখন এ ভাব 
অন্তহিত হয় ও সেইন্থানে অপর একটি ভাবের প্রকাশ হয় 

তখনও আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ব স্থানে একটি নূতন ভাব. 
অধিকার করিয়াছে । যে জ্ঞানবিশেষের দ্বার আমরা প্রতিটি 

নৃতন ভাবকে ধরিতে পারি তাহা অন্য কোন প্রকার জ্ঞানের, 
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দ্বারা! সম্পন্ন হয় না, কারণ এই বিশ্বচরাচরে জ্ঞান কেবল 

একটিই আছে; সুতরাং এ জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও অন্ত কোন 

জ্ঞান দিয়া জানিতে পারা যায় না । যাহার দ্বারা আমরা একটি 

ভাবের ব৷ অন্থৃভূতির সত্তা জানিতে পারি তাহাকে বুদ্ধি, বিচার 
বা অন্ত কোনও মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় 

নব, বিচীরের দ্বীর। ঝুবিতে পারা-রূপ ব্যাপারটি ইহারই 

উপর নির্ভর করে। যখনই আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহাঁষ্যে কোন 

বিষয় বুঝিতে পারি তখনই বুঝিতে হইবে যে, উহা :মন ও 

বুদ্ধির পরিচালক একমাত্র নিবিশেষ জ্ঞানন্বরূপ আত্মারই 
আংশিক প্রকাশমাত্র | 

সর্কজ্ঞতাই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম । এই ধর্ম জ্ঞাতা ও 

জ্ঞেয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধের উপর আদৌ নির্ভর করে না। 
বস্তুতঃ সমস্ত জ্দেয় বিষয়ের অক্তিত্ব লোপ পাইলেও এই নিত্য 

জ্ঞানন্বরূপের কোনও প্রকার পরিবর্তন হয় না। সবজ্ঞ 

আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ স্ধের সহিত তুলন! করিলে ব্যাপারটি 
সহজবোধু হয়। ব্র্য যেমন নিজের আলোকে আলোকিত 

হন এবং অন্য পদার্থকেও আলোকিত করেন সেইরূপ আত্মাও 
নিজের জ্যোতিতে নিজে উদ্ভাসিত ও সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত 

বাহাজগৎকেও উপ্তামিত করেন । স্ূর্য সমস্ত পার্কে আলোক 

দান করেন এবং সেই সঙ্গে স্বয়ংও আলোকিত হন, সূর্যকে 

দেখিবার জন্য কোনও প্রদীপ প্রজ্ঘলিত করিবার প্রয়োজন হয় 

না, আর এজন্য কূর্যকে স্বয়ংপ্রকাশ বল৷ হয় । যাহ। স্বয়ংপ্রকাশ“ 
তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অপর বা! প্রদীপের আলোকের 

সাহায্যের কি আবশ্টক? এই কারণেই আত্মাকে জ্ঞানস্ত্য 

বলা হইয়া থাকে । যেজ্ঞান দ্বারা আমরা সর্বপ্রকার অনুভূতি 
এবং ভাব বুঝিতে পারি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের 



“আত্মসাক্ষাৎকার ১২৭ 

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইয়া থাকি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা 
মনোবৃত্তির ও চন্দ্র সূর্াদির সমস্ত কার্ধকে জানিতে পারি, যে 

জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 

ক্রিয়াসমূহ বুঝিতে পারি তাহা সেই প্রজ্ঞা বা সংবিদের আঁকর 
স্বয়ংপ্রকাঁশ আত্মার আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

এই ন্বয়ংপ্রকীশ আত্মাই সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা এবং ইনিই মন 
ও ইন্দিয়াদির একমাত্র পরিচালক ও নিয়ামক । এই আত্। 
হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কোন কার্ধই করিতে 
পারে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সুক্মতর জড়তন্মাত্রের 

কম্পনবিশেষকে “মন? বলে । বেদাস্তদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 

আত্মা এবং মন এক নহে । মনের উপাদানরূপ তন্মাত্রের 

কম্পন সন্দেহের মধ্যে চৈতন্তের প্রকাশ নাই $ এই মন সংবিদের 
বা চৈতন্যের উৎস নহে, অর্থাৎ জ্ঞান মনঃপ্রস্থত নহে । মন 
যাবতীয় ক্রিয়ারহিত হইয়া গেলেও আমাদের 'অহং-জ্ঞান 

থাকিয়া যায়। সমাধির অবস্থায় কাহারও ভয়, ক্রোধ বা 

মনের অন্যান্ত বৃত্তিসমূহ যথা প্রবৃত্তি, বাসনা, উচ্ছ্বাস, ইচ্ছা, 

সন্কল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, অন্থুভব ইত্যাদি না থাকিলেও প্রকাশরূপ 

প্রজ্ঞা চলিয়! যায় না, বা সেই সমাধিবান ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
সংজ্ঞাহীন হন না। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, শুদ্ধজ্ঞান ও 

শুদ্ধবোধন্বরপ আত্মা মনোরাজ্যের কার্যাদি হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক ও স্বতন্ত্র । 0, 

সমাধির অবস্থায় উপনীত হইয়! সর্বপ্রকার অনুভূতি, মন 
এবং ইন্ড্রিয়ের কার্ধকে নিরোধ কর! যাইতে পারে, অর্থাৎ এই 
সময়ে দেহ ও মনের সম্পর্ক না রাখিয়া সমাধিবান পুরুষ মন ও 

 ইন্দিয়ের রাজ্য অতিক্রম করিয়। উহা! অপেক্ষা আরও উচ্চতর 

ভূমিতে বিচরণ করিতে পারেন। ধাহাদের কখনও সমাধি হয় 
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নাই তাহাদের পক্ষে এই সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। 

বুদ্ধিপ্রস্থত আপেক্ষিক জ্ঞানদ্বার।৷ আত্মা প্রকাশিত হন না । এই 
আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তার রাজ্য ছাড়াইয়। 

অতীন্দ্রির রাজ্যে যাইবার উপায় শিক্ষা করিতে হইবে । বুদ্ধির 
দ্বার আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহা আপেক্ষিক এবং অসম্পূর্ণ *. 
স্থতরাং আমাদের বিচাব-বুদ্ধি পরিদৃশ্যমান জগতের সীমা 

অতিক্রম করিয়া সেই অসীমের রাজ্যে পৌছ।ইয়া দিতে সক্ষম 

নহে। সেইজন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে £ “যিনি মনে 

করেন যে তিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি আম্মাকে 

একেবারেই জানেন নাই |” 

ঈশ্বব-সন্বন্ধে আমরা যে কল্পনা কবিয়া থাকি সেই সমস্ত 

কল্পনা হইতে আত্মজ্ঞান বহু উর্ধে অবস্থিত; কাঁবণ ঈশ্ববসম্থন্ধে 

সমস্ত ধারণাই আমাদের মনের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু 

যদি মন প্রজ্ঞা হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন থাকে তাহ! হইলে এ 

ধারণ! বা কল্পনা লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাব কোন অস্তিত্বই 
থাকে না। আমাদের ভিতব প্রজ্ঞা বাঁ জ্ঞান আছে বলিয়াই 

ঈশ্ববের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়। থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানস্ববপ 

আম্মার আলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বেৰ পবিচয় করাইয়। দেয় । যদি 

তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা কবিতে পারি যে, 
সগুণ ঈশ্বর ও আতা--ইহাণ্রে মধ্যে প্রকৃতপন্গে কোন্টি 

মহত্তর ? আত্মাই মহত্তর ; কারণ ইহা! ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ 

করে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের অধিষ্ঠান সত্যন্বরূপ এই আত্মা 
সগ্চণ-ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ট, কারণ সগ্ুণ-ঈশ্বরকে বাক্যের 
দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে ও মনের দ্বার! চিন্তা কর। 

যাইতে পারে, সেইজন্য তিনি বাক্য ও মনের পরিচালক 
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সেই আত্মারও অধীন ।২০ আমর ইহাও জানি যে, যিনি 

যাহার অধীন তিনি আত্মা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট । আবার 

ইহাও সত্য যে, যখন আমরা আমাদের আত্মাকে জানিতে চেষ্ট। 

করি তখন আমরা একটি পুস্তক বা একটি বৃক্ষের ন্যায় 
আত্মাকে জ্রেয়ভাোবে জানিতে চেষ্টা করি না; আত্ম কখনই 

জ্ঞেয় হইতে পারে না। আত্মা সর্বদাই জ্ঞাতা। আত্মার 

কোনও প্রকার আকার দেখিতে চেষ্টা কর। বৃথা ; কারণ 

আত্মার কোন আকার নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 

ইত্যাদির মধ্যে আমাদের আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করাও 

বৃথা, কারণ উক্ত পদার্থগুলি আপেক্ষিক রাজ্যের বস্তু বা 

বিষয়। কিন্তু আত্মা অতীব্দ্িয় ও নিবিশেষ এবং 

একমেবাদ্বিতীয়ম্। 
এইরূপে আপেক্ষিক ও নিধিশেষ রাজ্যের মধ্যে কি প্রভেদ 

তাহা আমরা বুঝিতে পারি । যতক্ষণ আমরা আপেক্ষিক 

রাজ্যে অবস্থান করিব ততক্ষণ আমরা নিবিশেষকে পাইব ন 
কারণ এক নিবিশেষ জ্ঞান দ্বারাই পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ 

বস্তসকলের অস্তিত্ব আমর! জানিয়া থাকি এবং সেইজন্ই 

সম্বন্ধভাবযুক্ত সসীম রাজোর বাহিরে এই নিধিশেষতত্ব থাকে 

এবং সবদা বাহ্য বিষয়সমূহ সেই অসীমের অন্তনিহিত এবং 
তাহারই সত্বায় সত্বাবান্; কিন্ত সেই নিধিশেষ আত্মা স্বাধীন 
এবং স্বয়স্তু। যদি আমর! বিচার-বুদ্ধিহীন হইতাম এবং যদি এ 
অবস্থায় আমাদের মধ্যে আত্মজ্জান ন1 থাকিত তাহ! হইলে 

আমাদের সহিত ইন্ছ্রিয়জ্ান এবং মনোবৃন্তির কোনও সম্বন্ধ 

থাকিত না, অর্থাৎ অনুভূতিসাপেক্দ কোনপ্রকার জ্ঞানই 

২০। তাহ' ছাড়। সগুণ-ব্র্দ বলার অর্থই বর্ষের সহচারীরূপে 

মায় থাকে বা যে মায়! সমহি-অজ্ঞান। 

৪ 



১৩০ আত্মজ্ঞান 

আমাদের হইত না। মুক্তার মালা যেমন একই স্থত্রে গ্রথিত 

থাকে সেইরূপ এক নিবিশেষ আম্মরূগী সুত্রে আমাদের বিভিন্ন 

চিন্তারাশি, বিভিন্ন ভাব এবং চিত্তবৃত্তিরূপ মুক্তাগুলি গ্রথিত 

হইয়া একটি স্বন্দর মালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে । 

নিখিশেষ আত্মা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতারূপ 
মুক্তাগুলিকে যথাযথস্থানে গ্রথিত করিয়া সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন 
অখণ্ড মালার আকারে পরিণত করিতেছে, অর্থাৎ এই নিধিশেষ 
জ্ঞানের মধ্যেই আপেক্ষিক জ্ঞানরাশি মুক্তাকারে যেন শোভিত 
হইতেছে । কিন্তু কেহ যেন এরূপ ভ্রম না করেন যে, এই 

বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান এবং সাধারণ আপেক্ষিক জ্ঞান একই 
শ্রেণীভুক্ত; কারণ প্রথমটি অসীম এবং দ্বিতীয়টি সীম ও 

অজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানমাত্র। স্থতরাং জ্ঞানন্বরূপ আম্মা 

আজ্ঞানতাঁকে জানাইয়া দেয় বলিয়া সকল প্রকার আপেক্ষিক 
জ্ঞান অপেক্ষা উহা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ । এই আত্মজ্ঞানের 
আলোকেই আমরা “ইহা জানি, ইহা জানি না" এইপ্রকার 
উপলদ্ধি কাঁরতে পারি । 

বেদান্ত বা উপনিবৎ বলে: “যিনি দর্শন করেন, যিনি 

শ্রবণ করেন, যিনি চিন্তা করেন, যিনি মনৌগত ভাব- 

রাশিকে উপলব্ধি করেন তাহার সাক্ষীত্বরূপ জ্ঞাতা যিনি 

তিনিই আত্মা, কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই 
সকলগুলিকে আমরা আত্ম। বলিয়! ভ্রম করিয়। ধাকি : প্রকৃত- 
পক্ষে ইহারা আত্মা নহে। ইহাদ্িগকে যিনি জানেন, তিনিই 
আত্মা ।” 

উক্তপ্রকার দেহাত্মবোধে ভ্রমে আবন্ধ হইয়া আমর! বলি 
যে, আমি দেহ ও ইন্দ্িয়যুক্ত” “আমিই দ্রষ্টা” আমিই শ্রোতা, 
“আমিই মন-বুদ্ধিযুক্ত', আমিই চিন্তা করিতেছি । এই “অহং, 



"আত্মসাক্ষাৎ্কার ১৩১ 

ব। আমি'-রূপ আত্মার উপর সম্পূর্ণপে নিঙর করে বলিয়াই 
আমরা এরূপ অহং-ভাবাপন্ন হই। বস্তুতঃ এই “অহং- 

অভিমান ব৷ জ্ঞানন্বরূপ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে 

না। আত্মজ্ঞান এবং আমাদের অস্তিত্ব বা! সত্তা।অভিন্ন ও এক । 

“এইম্থানে আমরা আছি” এই প্রকার যে জ্ঞান তাহা আমাদের 

স্বতঃই বিগ্ভমান। যদি মুহুতের জন্য আমাদের এই জ্ঞান, 
চলিয়া যায়, অথবা! যদি মুহুর্তের জন্য আমাদের পারিপশ্থিক 

জ্ঞান তিরোহিত হয়, তাহা হইলে আমরা এ সময়ের জন্য 

আমাদের চারিদিকে অবস্থিত বিষয়গুলির সহিত সমস্ত সম্বন্ধই 

হাঁরাইব এবং এ কালের জন্য আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে না| 

এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা! আমদের অস্তিত্ব বা 
সত্তা হইতে আত্মজ্ঞানকে পৃথক করিতে চেষ্টা করিলেও উহাতে 

কখনই কৃতকার্য হইব না। মায়ামুক্ত আন্মঙ্ঞান ও সত্তা 

অবিচ্ছেন্ত। যখন আমরা আত্সজ্ঞগান উপলদ্ধি করিব তখন 

আমরা আমাদের অস্তিত্বও বুঝিতে পারিব এবং দেখিতে পাইব 
যে, মনের পরিচালক আত্মাই অনন্ত জ্ঞানত্বরূপ এবং অসীম 

সত্তান্বপ। “হূর্ধ আছেন” এই কথা আমরা বলি কেন? 

কারণ সর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে বলিয়াই 

আমরা ইহ বলিয়। থাকি । যখন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 

আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, যেমন সমাধিতে আপেক্ষিক 

সম্বন্ধের দিক দিয়া কোন জ্ঞানই আমাদের থাকে না। সুতরাং 

সত্য যে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞান ও আপেক্ষিক সত্বার 

মাপকাঠি প্রজ্ঞা” বা “অহং-জ্ঞান, অর্থাৎ আমি আছি” এই বোধ 

না থাকিলে অপর কোন বন্ত বা বিষয় সম্থদ্ধে কিছুই আমি 
জানিতে পারিব না, বা “অপর কিছু আছে" এইপ্রকার জ্ঞানও, 

আমার হইবে না| যে মুহুর্তে আমাদের দেহের জ্ঞান এবং 



১৩২ আত্মজ্ঞান, 

পারিপাশ্থিক বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সেই মুহূর্তেই আমাদের 
নিকট উহাদের অগ্তিত্ব সম্বন্ধেও সর্বপ্রকার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া 
যায়। এইরূপ ব্যাপার আমাদের সুষুষ্তি বা গভীর নিদ্রার 
সময় ঘটিয়া থাকে । সেজন্ত সেই সময়ে আমরা “ইহা আমার, 
উহা আমার” এইপ্রকার ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু 
আবার দেহে যখন সংজ্ঞ। ফিরিয়া আসিতে থাকে তখনই সঙ্গে 
সঙ্গে দেহটিকে এবং তাহার সংস্পর্শে সমস্ত বস্তুকেই আমার, 
বলিয়া অনুমিত হয় ; অতএব দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধঙ্ঞাঁন 
এবং নিবিশেষ সত্তা এই ছুইটি এক ও অভিন্ন । 

বেদাস্তদর্শনে মনের পরিচালক আত্মার স্বভাব দুই প্রকার 

বল। হইয়াছে একটির নাম “সৎ' বা সত্তা অর্থাৎ যাহা নিত্য 

বর্তমান এবং অপরটির নাম “চিৎ অর্থাৎ যাহা নিত্যপ্রকাশ ব। 

জ্ঞান। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই “সৎ এবং “চিৎ? 
অবিচ্ছেষ্ভ ; একটি থাকিলেই অপরটিও থাকিবে । বেদান্ত- 

দর্শনে আবার আর একটি ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার 

নাম “আনন্দ । যেখানে “দত? ও ণচিৎ বর্তমান থাকে সেখানে 

“আনন্দ ও বর্তমান থাঁকিবে। এই নিত্য আনন্দের সহিত 

পরিবর্তনশীল ইন্দ্িয়স্বখের এবং অনিত্য বিষয়জনিত বিষয়া- 

নন্দের যথেষ্ট প্রভেদ আছে । যেখানে এনত্য আনন্দ বর্তমান 

সেখানে চিরশীস্তিও বিরাজমান থাঁকিবে, এবং সেই অবস্থায় 

মন অন্য কিছুই না চাহিয়া এ আনন্দই উপভোগ করিবে ও 

যাহাতে উহার বিচ্ছেদ না আসে সেইরূপ ভাবকে ধরিয়। 

রাখিতে চেষ্টা করিবে। কখনও কখনও আমরা সাধারণ 

আনন্দকে অর্থাৎ বিষয়াণন্দকে আত্মানন্দ বা ব্রন্মানন্দ বলিয়া 

ভ্রমে পতিত হই । * বিষয়ানন্দ ৯১ যখন ভোগ করা যায় তখন 
পপ শা 

২১। বাহবস্তর সঙ্গে ইন্জিয় সংযুক্ত হইলে তাহা উপভোগের ষে 
জ]নন্দ হয় তাহাকে বিষয়ানন্দ বলে। 



“আত্মসাক্ষাৎকার ১৩৩ 

উহা! সেই.সময়ের জন্য মধুর মনে হয়, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই 
উহাতে বিতৃষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন এ বিষয় 
ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা না করিয়া উহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। 

একবার ভাবিয়। দেখুন, ইন্ড্রিয়ভোগ হইতে স্থগ্ট সুখ কিরূপ 
ক্ষণস্থায়ী । উহা অতি অল্প সময়ই থাকে এবং উহার প্রতিফলও 

অত্যন্ত ছুঃখদায়ক হইয়া! থাকে | কিন্তু যাহ! অবিনাশী “আনন্দ 

তাহাঁকেই '্রহ্মানন্দ' বলে। ইহা অপরিবর্তনশীল, চিরস্থায়ী 

এবং তাহার কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া নাই । যখন দেহাত্ম-বোধ 

চলিয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় তখনই ব্রহ্মানন্দ ও 
নির্ল শান্তি বিরাজ করে। আত্মার রাজ্য স্বভাবতই 
এই প্রকার; ইহ! আপেক্ষিক জগতের এবং পাধিব নিয়মাদির 
সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। পুর্বে বর্ণিত সেই সত্যান্বেষী সাধক 
পরিশেষে জগতের সমস্ত বস্তর মূলকারণ ও মনের পরিচালক 
আত্মাকেই সং-চিংআনন্দরূপে সমাধির অবস্থায় উপলব্ধি 

করিয়াছিলেন | | 

তাহার পর তিনি বললেন ; যেবাক্তি এই সচ্চিদানন্দ 

স্বরূপ আত্মীকে উপলব্ধি করেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন। 

দেহের পরিবর্তনের নামই মৃত্যু । এই দেহের মৃত্যু হইতে 
পারে, ইন্দ্রিয়াদির মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ 

আত্মার কখনও মৃত্যু নাই, নাশ নাই। যখন জানিতে 

পারি যে, দেহের মৃত্যু বা নাশ ঘটিতেছে তখন যদি আমরা 
তাহার সহিত আমাদিগকে একাত্মবোধ দ্বারা একীভূত না করি 
এবং তখন যদি আমরা আমাদের নিধিশেষ আত্মাকে দেহ 

হইতে পৃথকৃরূপে উপলব্ধি করি তাহ৷ হইলে আমরা নিশ্চয়ই 
অমরত্ব লাভ করিতে পাঁরিব। একবার যদি আমাদের মধ্যে 
“সোহহং আত্মা” অর্থাৎ “আমি সেই আত্মা” এই অনুভূতি হয় 



১৩৪ আত্মজ্ঞান 
আস 

তাহ! হইলে মৃত্যুও কি উহ! আর পরিবর্তন করাইয়া দিতে 

পারে? যাহা £অসৎ' অর্থাৎ যাহা নাই তাহা হইতে “সৎ-এর 
উৎপত্তি হইতে পারে না; সেইরূপ “সৎ কখনও “অসৎ'-এ 

রূপান্তরিত হয় না। যাহা 'নিত্য” তাহ! অনিত্য হইতে পারে 

না২২ এবং ইহাই অমরত্ব বা অমুতত্ের প্রমাণ ।২৩ নিবিশেষ 

জন্ম-মৃত্যুহীন আত্মাই সেই নিখিল বিশ্বের আদি ও অন্তত্বরূপ 
ব্রন্ধ। এনিত্য আত্মা ব! ব্রহ্ষকে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন 
আকারৈ সাধারণ লোক ঈশ্বর" বলিয়া পূজা করিয়া থাকে । 
এ ত্রন্াই অন্তরাক্বারূপে আমাদের অন্তরে বাস করেন এবং 

আমাদের আত্ম! হইতে এ 'ত্রক্গ' অভিন্ন । তাহাকেই উপনিষদে 

'একমেবাদ্বিতীয়ম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কারণ উহা এক 

ভিন্ন বু নহে। যিনি নিধিশেষ ব্রহ্ম বহু হইত তাহা হইলে 

একটি অপরটির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া! যাইত, স্থৃতবাঁং তাহারা 

অসীম বর্গ হইতে পারিত না। এক ব্রহ্মই অবিনশ্বর ও মৃত্যু- 
রহিত । একমাত্র ত্রন্মকে বিদিত হইয়াই আমরাও অমৃত 
হইতে পারি । যদি স্বভাবতঃই আমাদের আত্মাতে অমরত্ব 

নিহিত না থাকে তাহা হইলে কোনও অবতার-পুরুষই উহা 
আমাদিগকে দান করিতে সক্ষম হইবেন না। খুষ্টান্ধন্মীবলম্বীদের 
বিশ্বাস যে, একমাত্র ঈশ্বরাবতার যীশুখুষ্টের কপাতেই মরণশীল 

জীব অমর হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ওই" বিশ্বাস 

আমাদের আস্তার অমরত্বরূপ জ্ৰানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। 
৮৯ সপ পাপে শী পা দবাা 

২২। “নাসতে। বিদ্ততে ভাবো নাভাবো বিদ্যুতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোইস্তস্তনযোন্তত্বদর শিভিঃ 11” 

_ গীতা ২১৬ 

২৩। গীতায় ও উপনিষদে আছে “অসতাৎ ন সঙ্জীয়তে' -সৎ বা 

সত্তা থেকে কখনও অসৎ বা অসত্ব! জন্মায় না। 



আত্মসাক্ষাৎকার ১৩৫ 

খুষ্টানদের এইরূপ বিশ্বাসে ও উপদেশে বেদাস্তমতাবলম্বীর। 

প্রতারিত হন না। তাহারা প্রথমে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ 

বা আত্মীকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাহার পর তাহাবা 

জাঁনিতে পারেন যে, অমরত্বলাঁভে তাহাদের জন্মগত অধিকার । 

আত্মা সর্বপ্রকার শক্তির কারণ এবং এইজন্য শিষ্য বলিলেন £ 

“আত্মজ্ঞানের দ্বারা অলৌকিক শক্তি ও অমরত্ব লাভ কর! 

যায়।” অপরিবর্তনশীল অবিনশ্বর আত্মাকে জানিতে পারিলেই 

আমাদের মধ্যে প্রকৃত আত্মিক শক্তি উদ্ধদ্ধ হইবে। আত্ম- 

জ্ঞানের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ কর! যায় তাহা 

ভৌতিক, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তিসমূহের সম্ট 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন আর সকলপ্রকার 

শক্তিই পরিবর্তনশীল ও মৃত্যুর অধীন। অতিঅল্প লোৌকেই কিন্ত 
আধ্যাত্মিক শক্তির অর্থ ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারেন । “আত্মা” 
শব্দদ্বারা “প্রেত।ত্মা'কে বুঝায় না; ইহার ঘ্বারা 'পরমাত্া' বা 

বরক্মাকে বুঝিতে হইবে । চৈতন্তম্বরূপ আমাদের আত্মা সেই 
ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্ত নহে । ব্রন্ম বা আত্মার সাক্ষাৎকার 

লাভ করিলেই দৈহিক ও মানসিক শক্তি অপেক্ষা মহত্তর 

আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায়। এই শক্তি সেই অনস্ত 

ব্রন্মের বা আত্মারই শক্তি । দৈহিক শক্তির সাহায্যে হয়তো 
একজন একটি ব্যান্র বধ করিতে পারেন বা সহস্র সহজ প্রাণী 

বধ করিতে পারেন, কিন্তু এ শক্তি তাহাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে 

রক্ষা করিতে পারিবে না । যদি কাহারও প্রভৃত আধিভৌতিক 
ক্ষমতা থাকে ভাঁহা হইলেও উহ। তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে 
রক্ষী করিতে পারিবে না। কাহারও হয়তো অদ্ভুত নাসিক 
শক্তি ও যোগের বিস্তৃতি থাকিতে পারে এবং এঁ শক্তির 
সাহায্যে তিনি অনেক আশ্চর্যজনক কার্ধাদি করিতে পারেন, 



১৩৬ আত্মজ্ঞান 

কিন্তু তাহার দেহ ও মনের মধো যে সমস্ত পরিবর্তন স্বতঃই 

হইয়া থাকে, তিনি এ শক্তির দ্বারা তাহা স্থগিত রাখিতে 
পারেন না। অপরপক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি 
প্রাপ্ত হইলেই জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। যিনি 
কেবল দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি 

জন্ম ও মৃত্যুর অধীনেই থাকিবেন, কিন্তৃতিনি যদি সেই অবিনাশী 

ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন তাহা হইলে তিনি এই 

বিশ্বের প্রভু বা নিয়স্তাও হইতে পারেন। ধাহার আত্মজ্ঞান 

লাভ হইয়াছে, প্রাকৃতিক বিরাট্ শক্তিসমূহ তাহার সেবা করে 
এবং আদেশপালন করে | “যদি কেহ এই জীবদ্দশায় আত্মাকে 

উপলব্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি সত্যন্বরূপ ব্রহ্মকে 
জানিতে পারেন। এই মায়াময় জগতে যিনি আত্মাকে 

জানিয়েছেন তিনিই জীবনের মুখ্য "উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ 
হইয়াছেন ; তিনিই মোক্ষ, পরাশান্তি এবং প্রকৃত আনন্দ এই 

জীবনে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন । কিন্তু যদি কেহ তাহাকে 

এই জীবদ্দশায় জানিতে না পাঁরেন তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে 
অনেক ছুঃখভোগ আছে ।”২৪ যিনি আত্মাকে উপলদ্ধি করিতে 

না পারেন, তিনি এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং 
অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়ন্বখের অনুসন্ধানে ব্যাপুত 

থাকেন ও অনেক হুঃখ-যন্ত্রণা। ভোগ করিয়া তিনি কনম্মকল ও 

পুন্জন্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন ন|। 
তত্বদর্শী জ্ঞানীগণ চেতন ও অচেতন বস্তুতে ব্যাপ্ত সেই 

সবব্যাপী ব্রন্মকে উপলব্ধি করিয়া দেহত্যাগ করিবার পরে 
শপ পাপা | পিপিপি 

২৪। “ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি ন চেদ্িহাবেদীন্সহতী বিনষ্টিঃ।” 

- কেন উপনিষৎ্ৎ ২৫ 



'আত্মলাক্ষাৎকার ১৩৭ 

অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন ।২৫ যিনি সেই একমাত্র অবিনাশী 
আম্মা ব! ব্রক্ষকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি তাহার সহিত 

স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হইয়া যান এবং অনন্ত কাল ধরিয়া 

ব্রন্মন্বরূপে অবস্থান করেন। 

২৫। “ভূতেযু ভৃতেষু বিচিত্য ধীরাঃ, প্রেত্যাম্মালোকাদমৃতা৷ 

ভবস্তি |” -_-কেন উপনিষৎ ২।১৫ 



১৩৮ আত্মজ্ঞান 

“যো বৈ ভূমা তৎ সুখ নাল সুখমস্তি। ভূমৈব সুখ 

ভূম! তেব বিজিজ্ঞীসিতব্য ইতি ॥৮-__ছান্দোগ্য ৭২৩1১ । 

“এবাক্মৈবাধস্তাদাস্োপরিষ্টাদাত্ম! পশ্চাদাত্ম! পুরস্তাদাস্মা 
দক্ষিণত আত্মোত্তরত আজ্মৈবৈদং সর্বমিতি। সবাঁএষ এবং 
পশ্যন্সেং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরা ত্মক্রীড় আত্মমিথুন 
আআ্বানন্দ;ঃ স স্বরাঁড় ভবতি তস্ত সর্বেষু লোকেষু কামচারে। 

ভবতি | ছান্দোগ্য ৭১৫।১ 

যাহ। ভূমা অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা মহৎ তাহাই সখ ) যাহা অল্প ব? 
পরিচ্ছিন্ন তাহাতে সখ নাই । ভূমাই স্থখস্বৰপ ; অতএব এই তুঁমাসম্বন্ধে 

জিজ্ঞাস! করা উচিত। 

“আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উর্দভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই 

সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমুদয় জগৎ 
_যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার 

বিজ্ঞান (অনুভূতি ) লাভ করেন তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্ম- 
মিথুন এবং আত্মানন্দ হন, তিনিই স্বরাটু হন অর্থাৎ স্বাহাজ্য লাভ. 

করেন এবং সমস্ত লোকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। 



ষ্ঠ অধায় 

॥ আত্মা ও অমরত্ব ॥ 

 যজর্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণাক-উপনিযদে বন্িত আছে 
যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যাজ্ঞবস্কা নামে একজন পুণ্যাস্বা। 
ধন্মপরায়ণ ও সত্যদর্শী খষি বাস করিতেন। মৈত্রেয়ী নামে 
তাহার এক সাধ্বী পতিগতপ্রাণ! পত্বী ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমের 
যে সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম, কেবল তাহা সম্পন্ন করিয়াই 
যাজ্ঞবন্ধ্য নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, পরন্ত দেশের ও জনসাধারণের 

মঙ্গলের জন্যও তিনি যথেষ্ট সৎকর্ম সাধন করিয়া মহাঁশীন্তিতে 
কালাতিপাত করিতেন। এইরূপে নিঃম্বতর্থ সৎকর্মাদির দ্বার 

ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহার ,অন্তদৃ্টি সত্ান্বরূপ আত্মাব 

দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তপস্তার ফলে নির্মল বুদ্ধি দ্বারা 
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই. পরিদৃশ্বমান্ বাহাজগৎ ক্ষণস্থারী 
ও অনিত্য, গাহ্স্থ্য জীবন মনুষ্টের ক্রমোন্নতির পক্ষে একটি 

সোপান ব! স্তর মাত্র; সেজন্য তিনি মনস্থ করিলেন যে, 

গৃহস্থাশ্রম হইতে অধিকতর উন্নত সন্গযাসাশ্রম গ্রহণ করিয়। 
তিনি জীবনযাপন করিবেন । তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, 

সংসারী লোকেরা মোহে আভিভূত হইয়া পাথিব বাসনা 
চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে । সেই কারণে তিনি 
নিজনে বাপ করিয়া নিত্য বস্তুর ধ্যানে তাহার জীবনের অবশিষ্ট 
সময় অতিবাহিত করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বিশ্ব 
্রন্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র সত্যত্বব্প পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয় 

সংসারের বিবয়-কোলাহলের বহুদূরে অরণ্যে বাস করিয়। 
আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে তিনি ইচ্ছা 

করিলেন; পরমাআার ধানে সর্বদা নিমগ্ন থাঁকিয়া এব, 



১৪, ৰ আত্মজ্ঞান 

চিন্তনিরোধরূপ সমাধি লাভ করাই যাঁজ্ভবন্ক্য খষির জীবনের 

প্রধান উদ্দেশ্য হইল । 

একদিন এই খষি তাহার পত্ীর নিকট আসিয়! বলিলেন রর 

মৈত্রেয়ী, প্রিরতমে আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সমস্ত বিষয়- 
সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া আমি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন 

করি। তুমি এই সমস্ত ভোগ কর এবং সন্তষ্টচিত্তে আমাকে" 
এই বিষয়ে অন্থুমতি প্রদান কর।”১ স্বামীর এই প্রকার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মপরায়ণ। মৈত্রেয়ী সন্তপ্ত চিত্তে জিজ্ঞাস। 

করিলেন £ “ভগবন্, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যদি আমি সসাগরা 
পরথিবী এবং সর্বপ্রকার পাথিব এশ্বর্ষের অধিকারিণী হই তাহা 
হইলে আমি কি তাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারিব ?”১ 

ব্তমান কালে দেখি যে, অধিকাংশ রমণী এহিক 

ভোগ ও ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার জন্য আগ্রহী 

আবার যদি কোনও অস্ত্রে সামান্য সম্পর্তিরও 

উত্তরাধিকারিণী হইবার কাহারও আশ! থাকে, তাহা হইলে 

তাহাতেই তিনি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া থাকেন। ঘমৈত্রেয়ী 
কিন্ত এই প্রকার নারী ছিলেন না; তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, 
অমরত্বের ন্যায় অপূব সম্পদ আর কিছুই নাই। এই ধারণার 

বশবতী হইয়াই তিনি তাহ'র স্বামীকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন £ 

“আপনি যে সমস্ত ধন-সম্পন্তি আমাকে দান করিতে অভিলাধী 

হইয়াছেন তাহ প্রাপ্ত হইলে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে 

১। “মৈত্রেয়ী হোবাঁচ যাজ্ঞবন্ধ্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেইহমন্মাৎ 

স্বানাদন্মি হস্ত তেহনয়। কাত্যায়ন্তাইস্তং করবাণীতি |” 

_-উ*, বৃহদাঁরণ্যক ৪1৫1২ 

২। “সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যন্ন, ম ইয়ং ভগোঃ সব। পৃথিবী বিভ্তেন 
পূর্ণ। স্তাৎ, স্থাং ম্বহং তেনামৃতাহো। |” বুহদারণ্যক ৪1৫1৩ 



আত্ম! ও অমরত্ত ১৪১ 

পারিব?” এই প্রশ্নের উত্তরে খষি যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন ; “না 

এইরূপ এশ্বর্ষের দ্বারা অমরত্ব লাভের কোনও আশ! নাই ; 

কেহ কখনও পাধিব সম্পত্তির দ্বারা অমর হইতে পাবে না। 

তবে যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হও তাহা 

হইলে তুমি ধনবান লোকের মতন যখন যাহা ইচ্ছা হইবে 

তাহা লাভ করিয়া পাথিব স্ুুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে 

পারিবে ।”৩ এই কথ শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন £ প্স্বামিন্, 
যে বস্তদ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, সে বস্ত্র 

লইয়া আর্মি কি করিব? যদি আপনার নিকট এমন কোন 

বস্ত থাকে যাহার দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারি, 

অনুগ্রহ করিয়া! আমাকে সেই বস্ত দান করুন, আমি আপনার 

অন্ত এশ্বর্ষের জন্য লালায়িত। নহি ।”* 

মৈত্রেয়ীর কথা শরনিয় মহধি যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন £ “মৈত্রেয়ী 
বাস্তবিকই তুমি আমার প্রিয়তমা । তুমি তোমারই উপযুক্ত 

কথা বলিয়াছ। যাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় তাহাই আমি 

বলিতেছি, তুমি মনোৌযোগপূর্ণক শ্রবণ কর।”৫ তাহার পরে 

মহধি যাজ্ঞবঙ্ক্য পরম প্ররেমাস্পদ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ কি তাহ। 

প্রথমে ব্যাখা! করিলেন। লোকে তাহাদের পিতাঁমাতাকে, 

৩। “নেতি , নেতি হোবাচ যাজ্ববন্ধ্যো যঘথৈবোপকরণবতাং 

জীবিতং, তখৈব তে জীবিতং শ্যাদয় তত্স্য তু নাখাইন্ডি বিত্তেনেতি ॥” 
_বুহাদারণ্যক ৪1৫1৩ 

৪| “সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামত স্যাং কিমহং তেন 

কুর্ধযাং, যদেব ভগবান বেদ তদেব মে ব্রহীতি ॥৮- বুহধারণাক ৪1৫18 

৫। “স হোবাচ ষাজ্ঞবন্ধ্যঃ, প্রিয়া বৈ খলু নো৷ ভবতী সতী প্রিয়ং 

অনৃধৎ, হস্ত তহি ভবত্যেতদ্যাখ্যান্টামি তে, ব্যাচক্ষাণন্ত তু মে 
নিদিধ্যাসন্যেতি |”-_ বৃহদাঁরণ্যক ৪161৫. 



টি আত্মজ্ঞান 

সন্তানাদিকে, স্বামীকে, স্ত্রীকে এবং ধনসম্পন্তি ও অন্যান্য যাহ 
কিছু আপনার বলিতে আছে সে সকলকেই মাত্র ভালবাসে : 
কিন্ত তাহারা কাহাকে বস্তুতঃ ভালবাসে তাহ! কিন্তু তাহারা 

বুঝিতে পারে না। তাহাদের প্রকৃত ভালবাসার পাত্র কখনও 

কোন পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু পাঞ্চ- 

ভৌতিক শরীরের পশ্চাতে যে আআ! অবস্থান করিতেছেন 
তাহাই প্রকৃত ভালবাসার পাত্র হইয়া থাকে । এই কারণে 
মহধি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন £ *প্রিয়ে, তোমাকে সত্যই বলিতেছি 
যে, পত্রী তাহার স্বামীর পাঞ্চভৌতিক দেহকে স্বামী বলিয়। 
ভালবাসে না, তাহাঁর স্বামীর মধ্যে যে আত্মা অবস্থান 

করিতেছেন তিনিই যথার্থ স্বামীরূপে স্্ীর নিকট প্রিয় হইর়া 
থাকেন ।”" 

স্বামীর পাঞ্চভৌতিক শরীর যে সমস্ত জড়-পরমাণুপু্ত 
দ্বারা গঠিত সেই সমস্ত উপাদানকে পত্রী ভালবাসে না, সে 

তাহার স্বামীর আকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত সেই আত্মাকেই 
ভালবামিয়। থাকে । আবার “ম্বামী তাহার পত্বীর স্থুল শরীরকে 

পত্রী বলিয়া ভালবাসে না, কিন্ত এ পত্বীর দেহের মধো যে 

আত্মা আছেন তাহাই স্বামীর প্রমাস্পদ।”? প্রকৃতপক্ষে 
'পত্ীর স্থুলদেহ স্বামীর প্রিয় নহে, কিন্তু তাহার আত্মাই স্বামীর 

নিকট প্রিয় বস্তু । যখন পতুীর দেহ হইতে আত্মা চলিয়া 

যায় তখন সেই মৃতদেহটির প্রতি স্বামীর ভালবাঁস৷ থাকে না, 

এমন কি স্বামী তখন উহা আর স্পর্শই করিবে না লোকে 

৬1 “নস হোবাচ ন ব। অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্ররিয়ে। 

ভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ে! ভবতি ॥৮-_বৃহদারণ্যক ৪1৫1৬ 

প| “পলি বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়! প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত 

কামায় জায় প্রিয়। ভবতি ॥»-_বৃহদারণ্যক ৪1৫1৬ 



আত্মা ও অমরত্ব ১৪৩ 

তাহাদের সম্তানগণের জড় দেহকে সন্তান বলিয়। ভালবাসে না 

কিন্ত তাহাদের মধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন ।”৮ 

যখন মাতা তাহার সন্তানকে ভালবাসেন তখন আপনার! 

কি মনে করেন যে, যে পাঞ্চভৌতিক জড়-উপাদানের 

দ্বারা সন্তানের মুখমণ্ডল গঠিত মেই অচেতন জড় 
পদ্রার্কেই ভালবাসিতেছেন ?_ নাঃ তাহা নহে; জড় 

পরমাণুপুজের অন্তরালে অবস্থিত আত্মাই সন্তানের আকৃতি 
স্থষ্টি করিয়া মাতার আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । ভৌতিক 

জড় পদার্থের মধ্যে ভালবাসার অস্তিত্ব দেখা যায় না। আধ্যাত্ম 

রাজ্যে দুইটি আত্মার পরস্পরের আকর্ষণের নামই প্রেম অথব' 

ভালবাসা.। যখন লোকে তাহাদের বন্ধু বা আত্মীয়বর্গকে 

ভালবাসে তখন সেই আকর্ণই উহাদের ভালবাসার বাহক 

প্রকাশের মূলে আছে ইহাই বুঝিতে হইবে। পপ্রিয়ে, বাস্তবিকই 
ধনসম্পদ ভালবাসার পাত্র নহে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আত্মার 

প্রতি ভাঁলবানা আছে বলিয়াই সম্পদ বা এরশ্বর্ধ প্রিয়বস্ত 
বলিয়৷ বোধ হয়।”৯ 

ভালবাসার আকর্ষণীয় বস্ত হইতেছে আত্মা । যখন আমর! 

এশ্বর্য বা বিষয়-সম্পত্তিকে প্রিয়বস্ত বলিয়া মনে করি তখন 

ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অর্থ অথবা সম্পত্তির উপর যে 
আকষণ বা ভালবাসা দেখা যায় তাহ। জ্ঞানতঃ ব। অন্ানতঃ 

সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আত্মার অথবা স্বীয় আত্মার প্রতি ভালবাসা 
হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । আমরা যে পশু, পক্ষী, অশ্ব, কুকুর 

৮| “ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনত্ত 
কাষায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবস্তি ॥৮-_বুহদারণ্যক ৪1৫1৬। 

৯| “ন বা অরে বিত্তন্ত কামায় বিত্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত 

কামায় বিত্ং প্রিয়ং ভবতি 1 বৃহদ্রারণ্যক ৪1৫1৬ 



১৪৪ আত্মজ্ঞান 

প্রভৃতিকে ভালবাসিয়। থাকি তাহ! উহাদের স্থুল দেহের জন্য 

নহে, কিন্তু উহাদের মধ্যে আত্মা বিরাজ করেন বলিয়াই উহা- 

দিগকে আমরা এইরূপ ভালবাপিয়া থাকি । যাজ্দবন্থ্য 

মৈত্রেয়ীকে এইরূপ বুরাইয়াছেন যে, যেখানেই প্রকৃত ভালবাসা 
আছে সেখানেই আত্মার প্রকাশ বিগ্ভমান। তিনি বলিলেন £ 

“পরিয়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মনুষ্যগণের মধ্যে আত্মা আছেন 

বলিয়াই লোকে তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে ।” 

কাহারও মৃত শরীর আমাদের অন্তকরণে ভালবাস! 

উদ্দীপিত করে না। “লোকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে, ন্বর্গাদি 

লোককে, দেবতাদিগকে, চারি বেদকে, এবং অন্যান্য চেতন ও 

অচেতন বস্তগুলিকে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য ভালবাসে না, 

পরন্ত উহাদের মধ্যে আত্মার প্রকাশ আছে বলিয়াই লোকে 
উহাদিগকে ভালবাসিয় থাকে ।”১৪ 

যখন কেহ নিজের তৃপ্তির জন্ত অপরকে ভালবাসে 

তখন বুঝিতে হইবে যে, এ ভালবাসা অত্যন্ত স্বার্থ 
জড়িত, কিন্তু যখন এ ভালবাসার নির্ঝর ধারা অপরের অন্তরস্থ 

আত্মার দ্রিকে প্রবাহিত হয় তখন স্বার্থপরতার ভাবটি আর 

থাকে না। উহা ক্রমে ক্রমে পবিত্র এশ্বরিক প্রেমে পরিণত 

হয়। জগতের প্রত্যেক বস্তৃতে অপরিবততনীয় চৈতন্যময় 

১০| “ন ব! অরে ্রাঙ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রয়ং ভবত্যাত্মনত্্ কাষায় 

ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি | ন বা অরে ক্ষত্রম্ত কামায় ক্ষত্ত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত 

কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। নবাঅরে লোকানাং কামায় লোকাঃ 

প্রিয়৷ ভবস্ত্যাত্মনত্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবস্তি | ন বা অরে. দেবানাং 

কামায় দেবাঃ প্রিয়! ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবস্তি। নবা 

অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াঁণি ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় তূতানি 

প্রিয়াণি ভবস্তি। ন বা অরে সর্বশ্ত কামায় সবং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত 
কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ॥”-_বৃহদারণ্যক ৪1৫1৬ 



আত্মা ও অমরত্ত ১৪৫ 

আত্মসত্তাই অপরের আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমর 

সেই আত্মার স্বরূপ. অবগত নহি যাহার- অভিমুখে 
আমাদের স্বার্থপর অথবা ভালবাসার আত প্রবাহিত হইতেছে 

এবং যাহা হইতে উক্ত আত নিঃ্থুত হইয়া মনুষ্য, পশু, দেবতা 
অথবা পাধিব ধন, সম্পত্তি ও এখরধের প্রতি ধাবিত হইতেছে । 
একজন কৃপণ মোহবশতঃ তাহার বিষয়-এশ্ববধকে ভালবাসে, 

কিন্তু সে ভালরূপে জানে যে, সেই এশ্বর্ধ কেবল বিনিময়ের 

একটি উপায়মাত্র এবং এশ্বর্ষের দ্বারা কিছু দৈহিক স্ুখ-স্াচ্ছন্দা 

মাত্রই লাভ করিতে পারা যায়। সে নিজের দেহাত্ববুদ্ধির 
বশবর্তা হইয়। দেহটিতেই অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং সেই 

দেহটিকে পরিপাঁটী রাখিবার উপায়-রূপে এ অর্থকেই ভাল- 
বাসিয়া থাকে । এই শ্রেণীর লোকের স্থুল দেহটিই হইতেছে 

আকর্ষণৈর কেন্দ্রন্বরূপ, অর্থাৎ যাহা কিছু সেকরে তাহা এ 

দেহের তৃপ্তির জন্ই করে এবং সেই কারণবশতঃ যাহ1 কিছু 
তাহাকে মুখী করে তাহ। তাহার অতীব প্রিয়বন্ত । “মৈত্রেয়ী, 

সেইজন্ত আত্মীকে উপলদ্ধি করিতে হইবে, এই আত্মার বিষয় 

শ্রবণ করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে । এবং ধ্যান করিতে 
হইবে ।" প্রিয়ে, যখনই এইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসনের 

দ্বার আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তখনই সমস্ত জ্ঞাত 

হওয়া যায়।”১১ যাহা হইতে অবিরাম প্রেমধারা নি-স্যেত 

হইতেছে এবং যাহার অভিমুখে তাহা প্রবাহিত হইতেছে সব- 
প্রকার আকর্ষণের সেই কেন্দ্রস্বরূপ্ আত্মার প্রকৃত ধর্মসমূহকে 

জানিতে হইবে আত্মার বিষয় সর্বদা শ্রবণ করিতে হইবে এবং 
তাহাকে ধ্যান করিতে হইবে । যখন এই আত্মাতে মন নিবিষ্ট 
পেশী শি স্পেস পাপা সপসপপ্ত প আ্ 

১১। “আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে| মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যে। 
মৈত্রেষ্যাত্বানো খন্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞানেনেদং সর্ব- বিদিতম্|1” 
--বুহদ্দারণ্যক ২।৪।৫ £ 

৩ 



১৪৩৬ আত্জ্ঞান 

তখনই ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে । শ্রবণ, মনন ও 

নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই আত্ম- 
জ্ঞান ও অমরত্ব লাভ হইবে । 

ঝষি যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতে লাগিলেন £ “যদি কেহ কোন 

ব্যক্তিকে তাহার স্থুলদেহ অথবা তাহাব ধন-সম্পত্তিব জন্য 

ভালবাসে তাহা হইলে সে এঁ প্রেমাস্পদব্যক্তি-ক তৃক নিশ্চয়ই 

কোন-না-কোন সময়ে পরিত্যক্ত হইবে। যদি আমর! 

কাহাবও আত্মাব অস্তিত্বে বিশ্বাস না রাখিয়া! অচেতন পরমাণু- 

বাশিব সমগ্টিবকপ তাহাব জড় দেহকেই ভালবাসি, অর্থাৎ 

তাহাব “আত্মা বলিয়া কোন বস্ত্র নাই এই ধারণা করিয়া জড় 

দেহটিই সেই ব্যক্তি এই বিবেচন। কবি এবং তাহার পাঞ্চ- 

ভৌতিক দেহটিব প্রতি ভালবাসা দেখাই তাহা হইলে সেই 
ব্যক্তি কি সন্তষ্ট হইতে পাঁরে ?__কখনই না। বরং সেই বিরক্ত 
হইয়! তৎক্ষণাৎ আমাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিবে। যদি আমর। 

কখনও ব্রহ্মবিদকে আত্মরহিত জড় পদার্৫থ-রূপে ধারণ। করিয়া 

ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি এবং যদি তিনি আমাদেব মনের ভাব 

বুঝিতে পারেন তাহ হইলে অবিলম্বে তিনি আমাঁদেব সঙ্গ 
অবশ্যই ত্যাগ করিবেন 1৮১২ 

যদি আমর! রাজাব নিকটে উপস্থিত হইয়! আমাদের মনের 

ভাব প্রকাশ কবি যে, তিনি আত্মহীন জড় পদার্থের পিণ্ড তাহ! 

১২। ব্রহ্ম তং পরাদাগ্যোহন্থত্রাত্বনে' ব্রদ্ধ বেদ? হ্বত্রং তং পরাদ- 

গ্যোহন্যব্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদে । লোকাস্তং পরাছুধইন্ত্র1ত্নে। দেবান্ 

বেদ। দেবান্তং পরাছুযোহগ্যতভাত্মনো লোকান্ বেদে বেদাত্তং পরা- 

ছুধ্যোহন্যত্রাত্মনে। দেবান্ বেদ। ভূতানি তং পরাছুর্ধোহন্থত্রাত্মনো 

ভূতানি বেদ। সর্বং তং পরাদাগ্যোহম্যা্াত্নঃ সবং বেদ। ইন্দং 
ব্রন্ষেদং ক্ষত্রমিমে দেবা ইমানিভূতানীদ্ং সবং যদয়মাত্মা ॥৮ 

স্বুহর্দারণ্যক ২।৪।৬ 



আত্মা ও অমরত্থ ১৪৭ 

হইলে রাজ! আমাদিগকে কখনই ভালবাসিবেন না, বরং তিনি 
আমাদিগকে দূর করিয়! দিবেন । “এই কারণবশতঃ থিনি মনে 

করেন স্বর্গীদি যাবতীয় লোকের মধ্যে আত্মা নাই, দেবতাগণের 
মধ্যে আত্মা নাই, বেদসমূহের মধ্যে আত্মা নাই, 
বা চেতন জীব ও অচেতন পদার্থ সকলের মধ্যে আত্মা 

নাই, তিনি উপরি-উক্ত প্রত্যেকটির দ্বারা পরিত্যক্ত 

হইবেন” যদি আমরা পরলোকগত আত্মীয়স্বজনের ও বন্ধু- 
বান্ধবের মধ্যে আত্মা নাই? এইব্সপ বিশ্বাস পোষণ করি, অথবা 

আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করি তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই 

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি আমরা ঈশ্বরকে 

অচেতন জড় পদার্থ বলিয়। ধারণা করি এবং তাহার ষড়েশ্বর্ষ- 

পূর্ণ অবিনশ্বর ও সর্বব্যাপী সত্তাকে ভালবাসিতে না৷ পারি তাহা 
হইলে তিনি কখনই আমাদিগের মধ্যে প্রকাশিত হন না; 

বরং আমাদিগের অগোচর হইয়া থাকিবেন। এইরূপে আমরা 

বুঝিতে পারি যে, সব অস্তিত্ের-স্বরূপ আত্মাকে বাদ দিলে 

কোনও বন্ত্ররই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আত্মার সহিত 

সন্বন্ধকে বাদ দিয়া আমরা যে-কোন বস্তু আমাদিগের ধারণার 

মধ্যে আসিবে না, অর্থাৎ তাহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ 

করিবে, কারণ বিশ্বের ষাঁবতীয় পদার্থ সবব্যাপী আত্মার সহিত 

কোন-না-কৌন প্রকার সম্বন্ধেযুক্ত থাঁকিযু! অবস্থান করিতেছে । 

আত্মা সবভূতে পরিব্যাপ্ত এবং সর্ভূত আত্মাতে বিদ্যমান । 
যাহা-কিছু আমর! দর্শন করি অথবা যাহ! আমাদের ইক্ড্রিয়গ্রাহ্য; 

যাহা-কিছু আমখা জানি এবং চিন্তা করি সে সমস্তই আত্মার 

সহিত অবিচ্ছিন্ন সন্বন্ধে সংযুক্ত ; বস্তুতঃ সকল পদার্থই আত্মার 
সহিত অভিন্নভাবে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে াবতীয়পদার্থ স্বরূপতঃ 
সেই আত্মা ভিন্ন'আর কিছুই নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে 
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পারে যে, প্রত্যেক বস্তুই আত্ম! হইতে অভিন্ন ইহা আমাদিগের 

উপলব্ধি হওয়া কি প্রকাবে সম্ভবপর হইতে পারে? মহৰি 

যাজ্ভবন্ধ্য নিম্নলিখিত দৃষ্টীস্তের সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান 

করিতেছেন £ ঢাকের কাঠিব দ্বারা আঘাত করিলে ঢাক 

হইতে বে শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দ যে অন্যান্য শব্দ হইতে 

পৃথক্ এই তথ্য বুঝিতে হইলে যেমন এ শব্দের ভিত্তিস্বৰপ 
ঢাঁক ও ঢাঁকেব কাঠির উল্লেখ করিলে বুঝা যায়,অন্য কোন 
উপায়ে উহার পার্থক্য বুঝা যায় না, সেইরূপ কোনও বস্তুর 

আস্তিত্ববোধেব মূলে যে জ্ঞানম্বরূপ আত্মা! বিগ্ধমান এবং যাহ! 

ভিন্ন কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না সেই আত্ম'ব অস্সিত্বকে 

আশ্রয় করিয়া উহার বৈশিষ্টোর জ্ঞান হইয়া থাকে, নতুবা এ 
বস্তর পৃথক অস্তিত্ব বোধ হয় না। 

“শঙ্খ, বীণা অথবা কোনপ্রকাঁব বাগ্ঘযন্ত্র বাদিত হইলে যে 
ধ্বনি শ্রবণ করা যায়, সেই ধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য বঝিতে 
হইলে যাহা হইতে এ ধ্বনি উদ্ভুত. হইতেছে তাহাব অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয়; আবার এই যে বিভিন্নপ্রকার ধ্বনি, 

উহা বস্তুতঃ একই মূল শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশমাত্র। 
সেইরূপ এই বিশ্বরাজ্যের মূলে যে একমাত্র শাশ্বত সত্য সব- 
ব্যাপী আত্মা বিষ্ধমান আছেন তিনিই নাম-রূপের মধ্যে 

প্রকাশিত হইয়া আমাদিগেব নিকট ইন্ড্িয়গ্রাহ্হা বস্তরূপে 

প্রতীয়মান হইয়া থাকেন 1১5 
রে চপ ক পা 

১৩। “স যথা ছুন্দুভেহ্ন্যমানস্ত ন বাহাএঞ্.বাঞ, শর যাদ্ গ্রহণায়, 

দুন্দুভেস্ত গ্রহণেনছুন্দুভ্যাঘাতত্ত ব। শব গৃহীতঃ ॥”__বৃহদারণ্যক ২1৪।৭ 

১৪। “মন যথা শঙ্খন্য প্রায়মানস্য ন বাহাঞশবাঞশরু,যাদ্ 

গ্রহণায়, শঙ্স্ তু গ্রহণেন শঙ্খপনস্ত বা শবো গৃহীতঃ | 

--বুহদাণ্যকঃ ২।৪।৮ 



আস্ত ও অমরত্ব | ১৪৯ 

যেমন জল সিক্ত কাষ্ঠে অগ্থি সংযোগ করিলে আপাতঃপ্রতী- 
মান ধূম ও অগ্রিবিহীন এ কাষ্টরাশি হইতে প্রথমে ধূমরাশি ও 
পরে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, হে প্রিয়তমে ! সেইরূপ সমস্ত 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আকর সেই এক পরমাত্বা (ব্রহ্ম ) হইতে 
স্বতঃই খক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চতুরেদ, ইতিহাস, পুরাণ, 
দর্শনশান্ত্রসমূহ এবং উপনিষত্, বিজ্ঞান, সুত্র, ভান ইত্যাদি ষাহা। 
কিছু এই জগতে বা অন্ঠান্য সমস্ত লোকে জ্ঞাতব্য আছে সে 
সমস্তই উৎপন্ধ হইয়াছে ।৮”১৭ 

সাধারণতঃ আমর! বলিয়া থাকি অমুক অমুক ব্যক্তির 

নিকট হইতে আমরা এই এই জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিয়াছি ; 
কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান যাহা 

পদার্থবিৎ, দার্শনিক, যোগী, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণের মধ্যে 

দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই অনন্ত জ্ঞানের আধারন্বরূপ 
এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভৃত বা নিঃস্ত হইয়াছে । যেমন 
এক প্রজ্ঘলিত বহ্ছি হইতেই ধুম, অগ্রিস্কুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখাসমূহ 
নির্গত হয় সেইরূপ এক অনন্ত ব্রহ্ম হইতে বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রসমূে বণিত আধ্যাত্মিক সত্য এবং কলা শাস্ত্র 
ও ইতিহাসের অন্তর্গত তথ্যসমূহ উদ্ভৃত হইয়াছে। আমাদের 
যে স্বাভাবিক জ্ঞান আছে এবং যাহা আমরা আমাদের দৈনিক 
জীবনে ব্যবহার “করিয়া থাঁকি তাহ! সেই নিত্য এক অবিনাশী 
অপরিবতনশীল ও জ্ঞানসমষ্টির স্বরূপ আত্মারই বিকাশমাত্র এবং 
এই জ্ঞান-ঘনকে যিনি উপলদ্ধি করিয়াছেন তিনি অমরত্ব লাভ 
করিয়াছেন । 

১৫। “স যথাত্ৈাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগধৃমা দিনিশ্চ রস্ত্যেবং 
বা অরেহস্ত মহতো ভূতস্য নংশ্বসিতমেতদ্ যদৃথেদো যজুর্বেদ: 
সামবেদোহথ্রবাজিরস ইতিহাসঃ পুরাঁণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ 
সত্রাণ্যনগব্যাখ্যানানি * * 'অস্তৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি |” 
_বুহদারণ্যক ২1৪।১০ | 
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স্থ্টির প্রারস্তে বিশ্বব্রক্গাণ্ডের যাবতীয় স্থল ও স্বস্ম্স বস্তু এবং 

প্রকৃতির শক্তিসমূহ অব্যক্তরূপে এক অখগ্ুসত্বা-ত্রদ্মে লীন ছিল 
এবং ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী সেই সুপ্তা প্রকৃতি স্বতঃই 

নানারপে অভিব্যক্তি হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছে £ 

“তহ্োদমব্যাকৃতমাঁসীং” 1৯৬ যেমন ব্যক্তিমাত্রই ফুস্ফুসের 
মধ্যে যে বায়ুরাশি নিঃশ্বাসরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে 

অনায়াসে প্রশ্বাসরূপে বহির্গত করিয়া দেন দেইরূপ এই নিখিল 

বিশ্বজগতের অভিব্যক্তির পুবের্ব যে সমস্ত স্থূল বাহা ও সুক্ষমভূত, 

শক্তিসমূহ এবং সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্রন্ের প্রন্থপ্তা 
প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত কারণরূপে অবস্থিত ছিল তাহ! বিশ্বস্থষ্টির 
বা অভিব্যক্তির সময় স্বতঃই বহির্গত হয় । আবার যেমন ক্ষুদ্র 

ও বৃহৎ সর্বপ্রকার নদীর জল এক সমুদ্রেই প্রবাহিত হয় তেমন 
প্রলয়কালে বিশ্বব্রন্মাণ্ডের যাবতীয় স্থল ও সুক্ষ বস্ত এবং 

জ্ঞানরাশি সেই অনন্ত ব্রন্ষের প্রকৃতিতে লীন হয় ও তাহাতেই 

স্বপ্তরূপে অবস্থান করে ; এই ব্রন্মগরূপ অনন্ত সমুদ্রই জ্ঞীনরাশি 

ও বাহ্য বস্ত্বনিচয়ের আধার এবং অস্তে এই সমস্তই আবার এ 

সমুদ্রেই মিশিয়া যায়।১৭ “যেরূপ জিহবা দ্বারাই সর্বপ্রকার 
স্বাদ গ্রহণ কর! যায়, সবপ্রকার স্পর্শ কেবল ত্বকৃদ্ধার! অনুভব 

কর! যায়, সর্বপ্রকার গন্ধমাত্র নাঁসিকা দ্বারাই অন্ুভূত হয়, 

বিভিন্ন প্রকার বর্ণ কেবল চক্ষু দ্বারাই দৃষ্ট হয়, সর্বপ্রকার শব্দ 

মাত্র কর্ণদ্বারা শ্রুত হয় ; যেমন মনই একমাত্র মানসিক ভাব 
পম শামী শিমলা আসিস 

১৬। “স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং 

ত্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নামিকে একায়নমেবং সবেষাং রসানাং 

জিহকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং | 
__বুহদারণ্যক ২1৪১১ 

১৭। এঅব্যাকৃত” অব্যক্ত প্রকৃতি । স্থির পূর্বে একমাত্র আত্মসত। 

ছিল, বিশ্ববৈচিত্র্য ছিল না৷ 
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রাশির আকর এবং সর্বপ্রকার বিবেক বা বিচার জ্ঞানের 
একমাত্র আকর বুদ্ধি; যেমন সকল বিদ্যার আকর হৃদয়, সকল 

কর্ম হস্তদ্বারা করা হয়, সকল সুখের আধার উপস্থ ; যেমন 

পায়ু কেবল বিসর্গের মূলে থাকে, পদদয় গমনাগমনের একমাত্র 
যন্ত্র বাগযন্ত্র যেমন বেদৌচ্চারণের মূলে আছে সেইরূপ সবপ্রকার 
অনুভূতি ও জ্ঞান সেই এক চৈতন্যন্থরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা হইতেই 

উদ্ভাসিত হয় ।৮১৮ 

মহধি যাঁজ্ঞবন্ক্য মৈত্রেয়ীকে বুঝাইতেছেন যে, ব্রহ্মই সকল 
বস্তর আদি ও অন্ত; অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর অভিব্যক্তি পরমা ত্বা 

বা ব্রহ্ম হইতেই হইতেছে এবং প্রলয়কালে সমস্তই আবার সেই 

পরমাত্মাতেই লীন হইতেছে । এই ব্রহ্ম যেন এক অদ্বিতীয় 

চৈতগ্তঘনের মূর্ত রূপ, ইহাতে অপর কৌন পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই । ইহাকে বনু বস্তুর সমষ্টি বল যায় না। একটি দৃষ্ঠান্ত 
দ্বার দেখান হইয়াছে ঃ “যেমন এক তাল লবণের ভিতরের 

মধ্যভাগের এ বহির্ভাগের মধ্যে কোনও তারতম্য নাই, কিন্তু 
উহার সর্বত্রই লবণের স্বাদ বর্তমান থাকে তেমন ব্রত্দেরও 

মধ্য প্রদেশ বা বহিঃপ্রদেশের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই ; উহ 
জ্তানের ঘনীভূত পদার্থের স্বরূপ। তাহার আদিও নাই, 
অন্তও নাই ; এবং তাহা অসীম 1৮১৯ 

১৮। শশবানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাৎ সঙ্কল্লানাৎ মন 
একায়নমেবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কম্মণাং 
হত্তাবেকায়নমেবং পসর্বেধা২ আনন্দানামৃপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং 

বিসর্গানাং পাযুরেকায়নমেবং সর্বেষামাধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং 
বেদানাং বাগেকায়নম্ || _বৃহদারণ্যক, 81৫১২ 

১৯। ““স ষ্থ! সৈম্ধবঘনোহনস্তরোহবাহ্ঃ কৎনো! রলঘন এবৈবং বা 
অরেহয়মাত্মাহনস্তরোহবাহঃ কৎনঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যে! ভূতেভ্যঃ 
সমুখায় তান্োবানুবিনশ্ততি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাহস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ 
যাজ্জবন্ধ্য ||.--বৃহর্দারণ্যক 911১৩ 



১৫২ আত্মজান 

অসীম ও অনস্ত বস্তর ছুইটি বিকাশ আছে: একটি 

সমষ্টি যাহাকে বঙ্গ বলে, এবং অপরটির ব্যষ্ট 
ষাহাকে 'জীবাত্বা, বলে। “অহং-জ্ঞানের উৎসরূপে, অর্থাৎ 

'আমি আছি' এই জ্ঞানের মূলন্বরূপ ইনি ব্যষ্টিভাবে আমাদের 
দেহেক্দ্িয়াদির সংযোগে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হন। 

আবার যখন এই আত্মা মৃত্যুর সময় স্থুল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হন 
তখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়গুলিকে গ্রহণ কবিতে বিরত 

হয় এবং মাত্রাগুলি যে স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল সেই কারণ 

অবস্থায় প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুর পরে কেহ 
ইন্জ্রিয় গ্রাহ্থ বিষয়াদিকে আর গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। 

মহষি যাচ্জবন্্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন £ “প্রিয়ে, যদিও আমি 

তোমাৰ নিকট বলিয়াছি যে, আত্মা অখণ্ুস্বরূপ তথাপি ইহ] 

মনে রাখিও যে, যখন আত্মা! এই দেহ হইতে চলিয়। যান তখন 

তাহার মধ্যলোকের ন্যায় জ্ঞান থাকে না। তখন আত্মার 

ইন্দ্রিয়বাজ্যের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় ।” 

এই কথ শ্রবণ করিয়। মৈত্রেয়ী বলিলেন £ “প্রভু, আপনি 

যে বলিলেন 'মৃত্যুব পরে এ অখণ্ড জ্ঞানত্বরূপ আত্মার 

মত্যলোকের ম্যায় জ্বান থাকে না” এই কথা শ্রবণ কবিয়। আমি 

হতবুদ্ধি হইয়াছি । ইহ! কিরূপে হইতে পারে ?”২০ যাজ্ঞবন্ক্য 

বলিলেন £ “প্রয়ে, আমি তোমাকে হতবুদ্ধি হইবার কথা তো 

কিছুই বলি নাই; অবিনাশিত্বই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম 1২১ 

তোমাব সমস্যা সমাধান করিবার জন্য আমি উহ পুনরায় 

বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছি । আত্ম স্বতঃই মৃত্যুবহিত ও 
পপ 

২০। "সা হোবাচ মৈত্রেষ্যত্রেব ম। ভগবান্ মোহাত্তমাপীপিগন্ত্র বা 

অহমিমং বিজানামীতি ॥৮- বৃহদাবণাক ৪1৫1১৪ 
২১। «সহোবাচ ন বা অরেহহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা 

অবেহষমাত্মাহনুচ্ছিত্তিধর্মী ॥”__বৃহদারণ্যক ৪1৫1১৪ 



আত্ম ও অমরত্ত ১৫৩ 

অমর। “যতক্ষণ বিষয়ী জ্ঞাত ও বিষয় জ্বেয় এই দ্বৈতভাব 
বর্তমান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ অন্থুভবষোগ্য জ্ঞ্েয় বিষয় ও 

অনুভবকর্তী জ্ঞাতা পৃথক্ ভাবে থাকেন ততক্ষণ সেই জ্ঞাত! দর্শন 

করেন, ইন্দডরিয়গ্রান্থ বিষয়গুলি অগ্রভব করেন, ভ্রাণ, আন্বীদ, 

স্পর্শ ও চিন্তা ইতাদি করিয়। থাকেন এবং সেই সকল বিষয়কে 
জানিতে পারেন 1৮২২ 

দেহ ও আমি-জ্ঞানযুক্ত আত্মা যতক্ষণ উক্ত প্রকার দ্বৈত 
ভূমিতে বা আপেক্ষিক রাজ্যে থাকেন ততক্ষণই তাহার 
ইন্দ্রিয় গ্রাহা বিষয়সমূহের অনুভূতি হয়। যখন দ্রষ্টার দৃশ্যবস্তরর 
সহিত সম্বন্ধ থাকে তখনই তাহার দর্শনের অনুভূতি সম্ভব হইতে 

পারে। যে গন্ধ-দ্রব্যের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই 
তাহ।র আন্রাণ আমরা কিরূপে পাইতে পারি? আম্বাদনীয় 

বা শ্রোতব্য বিষয়ের সহিত জ্ঞাতার ( আত্মার ) কোনও সম্বন্ধ 

ন থাকিলে এ বিষয়ের অন্ুভূতিই হইবে না। এইরূপ দেখিতে 

পাওয়। যায়'ষে, অনুভবযোগ্য বিষয়ের সহিত অনুভব-কৃতীর 

আপেক্ষিক সম্বন্ব না থাকিলে কোনও প্রকার অনুভূতির উদয় 

হওয়| সম্ভবপর হয় না। আবার যখন আমরা গতীর' নিদ্রায় 

স্যুপ্তীতে অভিভূত থাকি তখন আমরা দর্শন করি না, শ্রবণ 
করি না, আম্বাদন করি না, আঘ্রাণও করি না, বা কিছু বুঝিতেও 

সক্ষম হই না । জ্্েয় বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়রাজ্যেই অবস্থান করে, 
সুতরাং যখন আমরা অতীন্দ্রিয় ভূমিতে অবস্থান করি অর্থাৎ ঘে 
ভূমিতে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি ব্যাপার নাই সেই স্থানে 
কিরূপে দর্শনাদি ইন্দ্িয়সমূহের ক্রিয়! সম্ভবপর হইতে পারে ? 

২২। ঘ্যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতর পশ্ঠতি, তদিতর 
ইতরং ডিন্ররতি, তর্দিতর ইতরং রসয়তে, তদ্দিতর ইতরমভিবরূতি, 
তদ্দিতর ইতরং শুণোতি, তদিতর ইতরং মনগুতে, তদদিতর ইতরং 

স্পূশতি, তদ্দিতর ইতরং বিজনাতি ॥৮-_বৃহদ্রারণ্যক ৪1৫1১৫ 



শশা শ পাপা পিস পিপি শা ও আআ আ্পপাপস্পাগনপ আপাপাশিশী সপ 

১৫৪ আত্মজ্ঞান 

স্বপ্রশূন্য নিত্রায়, অর্থাৎ স্ুষপ্তি অবস্থায় প্রত্যেকের একই 
প্রকার উপলব্ধি হয়; এই অবস্থায় স্ত্রীজাতি বা! পুরুষজাতির 

মধ্যে উপলব্ধির কোনও ভেদ দেখা যায় না। “এ অবস্থায় 

পিতা অপিতা। হন, অর্থাৎ পিতার পিতৃত্ব থাকে না এবং মাতার 

মাতৃত্ব থাকে না।”২৩ আবার সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ “যেখানে 

দ্বৈতভাব বা বুত্ব ভাঁবের সম্পূর্ণ অভাব এবং যেখানে কেবল 
এক অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র বিদ্যমান সেখানে দর্শনই বা কি হইবে, 

আন্রীণ করিবার বিষয় বাকি থাকিবে এবং আস্বাদনই বা 

কিসের হইবে ?”২৪ যেখানে আপেক্ষিকতার অস্তিত্ব নাই ব 

যেখানে ইন্ড্রিয়গ্রাহ্থ বিষয় কিছুই নাই (সেখানে দর্শন-স্পর্শনাদি 

ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহার 

সাহাধ্য ব্যতীত কিছুই জান। যায় না তাহাকে কিরূপে জানিতে 

পার! সম্ভব ? 

যে আত্মা সকল বস্তু বা বিষয়ের একমাত্র জ্ঞাত। অর্থাৎ 

'যিনি সকল বস্ত বা বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন সেই 
আত্মাকে আবার কোন্ জ্ঞান্শক্তি অবগত করাইতে পারে ? 

না, তাহ। জানিবার জন্ত আর কোন দ্বিতীয় জ্ঞান নাই, কারণ 

আত্মাই এই নিখিল বিশ্বজগতের একমাত্র জ্ঞাতা। 

এখন দেখিতে. হইবে যে, আত্মাকে বিদিত হইবার প্রশস্ত 

উপায় কি? যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমরা জ্ঞানের 

২৩। “অত্র পিতাহপিত ভবতি, মাভাহমাতা” ইত্যাদি শ্রুতিতে 

আছে ।-বুহদারণ্যক ৪।৩।২২ 

২৪। “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্যৈবাভূৎ তৎ কেন ক পশ্টে, তৎ কেন 
কংজিদ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, ততৎ,কেন কমভিবর্দেৎ তত কেন 
কং শৃণুয়াৎ, তঙ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং 
বিজানীয়াদঃ যেনেদং সর্বং ব্জানাতি তং কেন বিজাশীয়াৎ।” 
_বৃহদদারণযক ৪1৫১৫ 



আত্মা ও অমরত্ব ১৫৫ 

বিষয়ীভৃত বস্ত্র হইতে প্রকৃত জ্ঞাতা পুরুষকে পৃথকৃভাবে বুঝিতে 
পারি; প্রত্যেক বস্তুকেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং 

মনে মনে “নেতি নেতি?২৫ অর্থাৎ “ইহ! আত্মা নহে, বা আত্ম৷ 

ইহাঁও নহে” এইরূপ স্থির করিয়া যাহা আত্মা নহে তাহাকে 

ত্যাগ করিতে হইবে । এইরূপে সর্বপ্রকার জ্ঞেয় পদার্থগুলি, 

সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ান্ৃভূতি, সর্বপ্রকার চিন্তা এবং মনের ভাব ও 
বুদ্ধির যাবতীয় ক্রিয়া শুদ্ধ-বিচারের দ্বার! চিত্ত হইতে একে 

একে অপসারিত হইলে সমাধি অবস্থায় আত্মাকে উপলব্ধি 

করা যায়। 

বুদ্ধি যতই স্বম্প্ন হউক না কেন তাহার দ্বারা আত্মাকে জান। 

যায় না, আত্মা” বুদ্ধির অগোচর | আত্মাকে কেহ নাশ করিতে 

পারে না, ইহা অমর: কেহ কোন উপায়ে আত্মার পরিবর্তন 

সাধিত করিতে পারে না, ইহা অপরিবর্তনশীল ; আত্মাকে 

কিছুর দ্বার! স্পর্শ করিতে পারা যায় না, ইহ। অস্পর্শ ; আত্মার 

কোনও প্রকার বন্ধন নাই, ইহা নিত্য মুক্ত । আত্মার সুখ নাই, 
শোক নাই, ছুঃখ নাই, ইহা স্ুখছুঃখের অতীত । আত্মা সবাই 

সমভাবে একরূপ বর্তমান আছেন। “ণপ্রয়ে, যে আত্মার ধর্ম 

এই প্রকাৰ সেই আত্মাকে কি উপায়ে এবং কাহার দ্বারাই বা 

জ্ঞাত হইতে পারা যায়? মেত্রেয়ী, আত্মার স্বরূপ যাহা 

বলিলাম বাক্যের দ্বারা তাহা এই পর্যন্তই বর্ণনা কর! যায়; 

অতীত যাহ! কিছু আছে এবং যে জ্ঞানের দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত 

হওয়া যায় তাহা! এক মাত্র সেই সমাধি অবস্থায় উপলব্ধি হইয়া 

২৫। “স এষ নেতি নেত্যাত্সাহগৃহো। ন হি গৃহাতেহশীর্ষো ন হি 

শীর্যতেইসঙ্গো! ন হি সজ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতার- 

মরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানহুশাসনাছসি মৈত্রয্যেতাবদরে খন্বমৃতত্বমিতি 
হোত্ত। যাজ্বক্ক্যে। বিজহার ॥৮-_বৃহদ1রণ্যক ৪1৫1১৫ 
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থাকে । প্রেমের, জ্ঞানের, আনন্দের এবং সত্যের আধার বা 
মূল সেই আত্মাকে বিদিত হইলেই অমরত্ব লাভ হইয়! থাকে ।” 
এই উপদেশ প্রদান করিয়া মহধি যাজ্ঞবন্ষ্য অরণ্যে প্রস্থান 
করিলেন এবং সেখানে তিনি সেই নিত্যবস্তূর ধ্যানে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন ; অবশেষে সমাধি অবস্থায় তিনি আত্মাকে 
উপলব্ধি করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন । মানব জীবনের 
একমাত্র চরম উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ, যাহার দ্বারা আমর এই 
বিশ্বকে সব্তোভাবে বুঝিতে পারি; একমাত্র আত্মজ্ঞানের 

সাহায্যেই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে সমস্ত 

রহস্তই ভেদ করা যায়। ঘিনি আত্মদর্শন করিয়াছেন তিনি 

প্রলয়কালে জাগতিক বস্তূসমূহের কি হইবে তাহা সম্যকভাবে 
বুঝিতে পারেন। অমরত্ব লাভ করিতে অভিলাধী হইলে এই 
“আত্মীকে জানিতে হইবে; ইহা বাতীত আর অন্য কোনও 

উপায় নাই । 

আত্মজ্ান লাভ করিয়া বৈদিক খষি ঘোষণা করিয়াছেন ঃ 

সমস্ত অক্ঞান-অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত ব্বয়ংপ্রকাশ অুধের 

হ্যায় দীপ্তিমান্ মহান আত্মাকে আমি জানিয়াছি, একমাত্র 

তাহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। 

ইহাছাড়া আর অন্থ কোন পন্থা নাই; অন্য কোন 

পন্থা নাই।”২৬ 

২৬। “বেদাহমেতৃং পুরুষ মহান্তং, আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ। 

তমেব বিদিত্বা৯তি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পস্থ। বিচ্যাতেহয়নায় | 

-_শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ ৩৮ 


